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  مقدمه -١

يابند و يا گيرند، ادامه حيات مياي كه تمامي كسب و كارهاي اقتصادي در آن شكل ميمحيط نهادي
شود. هاي اقتصادي ناميده ميشوند، محيط كسب و كار فعاليتدر آن ورشكست شده و از آن خارج مي

گذارد اما مدير ر ميمحيط كسب و كار در يك تعريف كلي مجموعه عواملي است كه بر عملكرد بنگاه تأثي
بوده » ١هرناندو دسوتو«وكار است  را به سهولت تغيير دهد. مبدع بحث بهبود محيط كسب هانتواند آنمي

 بردن هزينه هاي تحميل شده از محيطباال از طريق هاي توليد را هزينه نامناسب محيط كسب و كار است.
ها را بيش از اندازه شركتدهد. افزايش ميقضايي   نوسانات قطع برق، ميزان رشوه و مشكالت سيستم مانند

رود و از بين ميرا هاي كوچك و بزرگ امكان تعامل بين شركتاز اين طريق و  دنكميكوچك و بزرگ 
 دهدهاي مالي را كاهش ميامكان مشاركتفضاي كسب وكار نامناسب  نيستند.شبكه قادر به ايجاد  هابنگاه

نيازهاي رشد اقتصادي، شود. يكي از الزامات و پيشميمت اقتصاد غيررسمي سها به سبب حركت بنگاه و
ها پر هزينه و دردسرساز باشد، آسان سازي فضاي كسب و كار است. زماني كه مقررات كسب و كار بنگاه

هاي بزرگ و گسترش گذاريها به فعاليت در بخش غير رسمي تمايل دارند و از آنجا كه امكان سرمايهبنگاه
هاي ها كوچك مانده و به شرايط صرفهها در بخش غير رسمي ميسر نيست، مقياس اين بنگاهبنگاه عاليتف

شود. اصالح و بهبود فضاي تري ايجاد ميرسد و در نتيجه رشد اقتصادي و اشتغال كمناشي از مقياس نمي
ها ه و فضاي انتقال بنگاهاندازي كسب و كار جديد شدتواند سبب كاهش هزينه و ريسك راهكسب و كار مي

 را از بخش غير رسمي به بخش رسمي و رشد و گسترش آنها فراهم كند.   

كند. مبناي بندي ميبانك جهاني كشورهاي مختلف را بر اساس سهولت انجام دادن كسب و كار دسته
العات طنحوه محاسبه هر شاخص بر اساس ااست. ي در كسب و كار قانونبررسي سهولت كار اين گروه 

كت كنند كه طبق قانون براي تأسيس يك شربراي مثال آنها اين پرسش را مطرح مياي است. نامهپرسش
ن د روز زماهايي دارد و طي نمودن تمام اين مراحل به چنچند مرحله بايد سپري شود، هر مرحله چه هزينه

اشد بهاي آن كمتر و هزينه يدارا احلهر قدر سرعت انجام دادن يك فعاليت بيشتر و تعداد مر .نياز دارد
  كسب و كار آن كشور مناسبتر و رتبه آن در مقايسه با ساير كشورها بهتر است.  طيمح

                                                
١ .Hernando de Soto 

نوان عامل مهم در توليد عي محيط كسب و كار به ) منجر به معرف٢٠٠٠( راز سرمايه ) و١٩٨٩(كتاب هاي راه ديگر  نتايج كارهاي هرناندو دسوتو در
  شد.

De Soto, Hernando. The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. 1989.  
De Soto, Hernando. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. 
٢٠٠٠. 
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 يراه اندازبخش شامل  ١٠در گزارش فضاي كسب و كار بانك جهاني شاخص فضاي كسب و كار در 
، ٦اعتبار افتيدر، ٥اموالثبت ، ٤استخدام و اخراج كارگران، ٣و مقررات كسب مجوز طيشرا، ٢كسب و كار

كردن  ليتعطو  ١٠قراردادها ياجرا، ٩يشاخص تجارت خارج، ٨اتيپرداخت مال، ٧انگذارهياز سرما تيحما
كسب و كار بانك  يشاخص فضا يهابخش ري) ز١جدول (. در ١٢طبقه بندي شده است ١١كسب و كار

  ي بطور جزيي مشخص شده است.جهان
  

  كسب و كار بانك جهاني هاي شاخص فضاي): زير بخش١جدول (
  ورد نياز آمد سرانه) ممايه ( درصد از در: شامل تعداد مراحل، زمان مورد نياز، هزينه (درصد از درآمد سرانه) و سركار جديد و اندازي كسبراه - ١
  جوز :  شامل تعداد مراحل، زمان مورد نياز و هزينه (درصد از درآمد سرانه) كسب مو مقررات كسب مجوز طيشرا - ٢
 ،)١- ١٠٠اخراج ( شاخص سختي)، ١- ١٠٠عدم انعطاف ساعت كاري ( ،)١- ١٠٠شاخص سختي استخدام (: شامل استخدام و اخراج كارگران - ٣

  هزينه اخراج (درصد از حقوق)و  هزينه استخدام (درصد از حقوق)، )١- ١٠٠عدم انعطاف اشتغال (
  زينه (درصد از درآمد سرانه) ثبت اموال : شامل تعداد مراحل، زمان مورد نياز، هثبت اموال - ٤
پوشش اطالعات اعتبار سنجي در بخش دولتي  ،)٠- ٦ت اعتباري (شاخص اطالعا ،)٠- ١٠شاخص توانمندي قانون (دريافت اعتبار: شامل  - ٥

   پوشش اطالعات اعتبار سنجي در بخش خصوصي (درصد)و  (درصد)
و  )١- ١٠امداران (پوشش آسان اطالعات مورد نياز سه، )١- ١٠(اندازه مسئوليت مديران  ،سطح افشاگريگذاران: شامل حمايت از سرمايه - ٦

   )١- ١٠توانايي حمايت از سرمايه گذاران (
بر حقوق و  ماليات،  ماليات بر حقوق و دستمزد (درصد) ،بر سود (درصد) ماليات، زمان مورد نياز، تعداد مراحلپرداخت ماليات: شامل  - ٧

   نرخ كل ماليات (درصد)و  دستمزد (درصد)
ورد نياز عداد اسناد مت، هزينه صادرات (دالر)، د نياز براي صادرات (روز)زمان مور، تعداد اسناد مورد نياز براي صادرات تجارت خارجي: شامل - ٨

   هزينه واردات (دالر)و  زمان مورد نياز براي واردات (روز)، براي واردات
   هزينه (درصد از بدهي) و زمان مورد نياز، اد مراحلتعداجراي قراردادها: شامل  - ٩

   نرخ وصول (سنت)و  هزينه (درصد از دارايي)، زمان (سال): شامل تعطيل كردن كسب و كار - ١٠

  
ي موفق يا تازه در مقايسه با چهار كشور همسايه، سه كشور در حال توسعه) رتبه ايران ٢در جدول (

راه اندازي  طبق اين جدول، ايران در شاخص يافته مقايسه شده است.توسعه يافته و چهار كشور توسعه 

                                                
٢ .Starting a Business 
٣ .Dealing with Licenses 
٤ .Employing Workers 
٥ .Registering Property  
٦ .Getting Credit 
٧ .Protecting Investors 
٨ .Paying Taxes 
٩ .Trading a Cross Borders  
١٠ .Enforcing Contracts  
١١ .Closing a Business 
١٢ .World  Bank (2016). Doing Business. The International Bank for Reconstruction and Development.  
www.doingbusiness.org/economyrankings 
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شرايط رتبه بهتري دارد. در شاخص هاي  مالزيو  كره، چين، امارات، كويتنسبت به كشورهاي  كسب و كار
تعطيل كردن كسب  ،اجراي قراردادها، حمايت از سرمايه گذاري ،ثبت اموال كارگران ،و مقررات كسب مجوز

استخدام و اخراج تري دارد. در شاخص به تمامي كشورهاي نمونه مورد بررسي رتبه پايين نسبت و كار
وضعيت  دريافت اعتبار باشد. در شاخصايران تنها نسبت به كشور تركيه  داراي وضعيت بهتري مي كارگران

د. رتبه شاخص كشورهاي كويت، امارات و چين بدتر از ايران و پاكستان و تركيه وضعيتي مشابه ايران دارن
تجارت ايران به جز پاكستان و چين از ساير كشورهاي مورد بررسي بدتر است. در شاخص  پرداخت ماليات

  ايران تنها نسبت به پاكستان رتبه بهتري كسب كرده است. خارجي
  

  هاي فضاي كسب و كار رتبه كشورهاي منتخب در شاخص): ٢جدول (
 يراه انداز  

كسب و 
  كار

و  طيشرا
 مقررات
كسب 
  مجوز

استخدام و 
اخراج 

  كارگران

 افتيدر  ثبت اموال
  اعتبار

از  تيحما
 هيسرما
  يگذار

پرداخت 
  اتيمال

شاخص 
تجارت 

  يخارج

 ياجرا
  قراردادها

تعطيل 
كردن 

كسب و 
  كار

  ١٠٩  ٣٣  ٨٧  ٩٦  ١٥٦  ٦٥  ١٤٣  ١٤١  ١٦٧  ٦٤ ايران

  ٦٣  ٧٩  ٥٤  ٤١  ١٩  ٨٣  ٦٩  ٢٠  ١٠٩  ١٠٤ كويت

  ٤٦  ١٦٣  ٩٨  ١٤٠  ١٩  ٦٥  ٦٨  ١٢٦  ٨٩  ٥٤ پاكستان

  ١٣٧  ١١٢  ١٠  ٣  ١١٨  ١١٧  ٨  ٥٧  ٧٩  ١٥٥ امارات

  ١٣٨  ٧٠  ٧٩  ٦٥  ٦٠  ٦٥  ٥٤  ١٤٦  ١٤٨  ٥٣ تركيه

  ٧٥  ٦٣  ٣٨  ١٦٨  ٨٣  ١٠١  ٢١  ٧٨  ١٥٣  ١٢٨ چين

  ١١  ١٧  ٢٨  ٤٨  ٦٠  ٢١  ٦٧  ١١٠  ٢٨  ١١٦ كره

  ٥١  ٨١  ٤٦  ٤٩  ٤  ٣  ٦٦  ٣٨  ١٣٧  ٧١ مالزي

  ٥  ١٦  ٨  ٢٢  ٥  ٧  ٢٢  ١٣  ٣٢  ١ كانادا

  ٣  ٣  ٥  ١٦  ١٥  ٣٣  ٦  ١٠٩  ١٤  ٢١ نروژ

  ١٠  ٢٢  ١٤  ١٢  ٩  ١  ١٩  ١٧  ٤٦  ٩ انگلستان

  ١٦  ٦  ١١  ٦٢  ٥  ٧  ١٠  ١  ٢٢  ٣ امريكا
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   ١٣وضعيت كلي شاخص كسب و كار -٢

لوبترين الندنو مطز شود كه، مشاهده ميبندى كنيمهاى انجام كسب و كار، رتبهشاخص براساسرا  كشورهااگر 

 .سوم است كا در رتبهمتحده آمري نگاپور در رتبه بعدي قراردارد و اياالتس ،داراست را و كارمقررات كسب 

 اي حوزة) و كشورههنگ كنگ، ژاپن، تايلند، مالزى و كره جنوبى (شامل پنج كشور شرق آسيا همچنين

از  رهااين كشودست آمده  هاى بهرتبه .قرار دارندكشور اول  ٣٠در بين  استوني و لتوني) (شامل ليتواني، بالتيك

  فقط يك دهه از شروع اصالحات آنها گذشته است.  كهقابل توجه است  آن جهت

 يز راهحات هنودهد كه بسيارى از كشورهاى در حال اصالكار نشان ميواما رتبه آسانى انجام كسب

ين اتند با هساصالحات  هستند كه مشغول ياروپاى شرقى در راس مناطق كشورهايى در پيش دارند. طوالن

 گرونهتمونو  صربستان وكار دارند. براى مثال رتبهآسانى انجام كسب كشورها رتبه ضعيفى در از اينبرخي  لحا

 داردقرار  ١٤١ رتبه در داشت، است. مصر كه يكى از بيشترين اصالحات را ١٢٤و اوكراين  ١١٨، كرواسى ٩٢

پله  ٢٥دارد كه  رارق ١١٦ اشته در رتبهسازى ثبت اموال دهاى خوبى در وصول وثيقه و آسانو هند كه پيشرفت

  تر از چين است. پايين

- مىنيل را پوشش همه مساو  كندعنوان نميرا  تمامي مسائل، و كارسازى انجام كسب بندى آسانرتبه

دمات خر از نزديكى به بازارهاى بزرگ، كيفيت خدمات زيربنايى (به غي مواردي مانند دهد. اين شاخص

يرد. گظر نمىنا در هادها رامنيت اموال از دزدى و چپاول، اوضاع اقتصاد كالن يا قدرت نتجارت بين مرزى)، 

ها در ين نيست كه بنگاهانزديك است معنايش  )٤٤) بوده و به رتبه فرانسه (٤٣اين هر چند رتبه جامائيكا (بنابر

 ( نقتصاد كالهاى ازنو عدم تواكنند. جرم و جنايت فعاليت مي(فرانسه)  ائيكا) بهتر از پاريسم(جا كينگستون

ذابى جيكا مقصد شود كه جامائباعث مي )شوندبررسى مي كارودر شاخص انجام كسب دو موردى كه مستقيماً

  گذارى نباشد.براى سرمايه

راى ب يساعدممحيط مقرراتى  ،به اين معناست كه دولت كاروما رتبه باال در آسانى انجام كسبا

ن براى ير جانشيكار را متغوهاى انجام كسباوقات بهبود شاخص آورده است. اغلب ها بوجودفعاليت بنگاه

و  رى و زمانهاى ادابيش از رويه بهبود اين شاخصهاگيرند مى در نظر تر در قوانين و نهادهااصالحات وسيع

  كار تاثيرگذار هستند. ودر رعايت مقررات كسب هزينه

  

                                                
  ي فضاي كسب و كار است. به طور كامل برگرفته از گزارش جهانتا بخش بررسي اثر فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي  اين قسمتاز .  ١٣
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ترين كشور با آسان ٣٠بندي . رتبه٣ جدول
 وكارمقررات انجام كسب

 استوني –١٦ زالند نو –١

 سوئيس –١٧ سنگاپور –٢

 بلژيك –١٨ اياالت متحد –٣

 آلمان –١٩ كانادا –٤

 تايلند –٢٠ نروژ –٥

 مالزي –٢١ استراليا –٦

 پورتوريكو –٢٢ هنگ كنگ –٧

 موريس –٢٣ دانمارك –٨

 هلند –٢٤ انگلستان –٩

 شيلي –٢٥ ژاپن –١٠

 لتوني –٢٦ ايرلند –١١

 كره جنوبي –٢٧ ايسلند –١٢

 آفريقاي جنوبي –٢٨ فنالند –١٣

 اسرائيل –٢٩ سوئد –١٤

 اسپانيا –٣٠ ليتواني –١٥

  

دارد. قرراتى نمهيچ  مربوطه كار، به معناى اين نيست كه كشوروبرخورداري از رتبه باال در آسانى انجام كسب

ه قرار استفادءورد سومكند يا كارگران در كانادا ندنو براى خود كار ميكه هر بنگاهى در زال اين گونه نيست

مچنين كنند. هصرف ميدر هلند، دارايى بدهكاران را بدون طى كردن فرايندى عادالنه ت طلبكاران گيرند يامى

تر شبه مقررات بي اعتبار، ارتقاى ادارات ثبت وايجاد گذاران و يا براى حمايت از حقوق اعتباردهندگان و سرمايه

   بندي شوند.كشور اول رتبه ٣٠و نه كمترى نياز است تا جزو 

كنند اما اين كار را با را تنظيم مي كاروقرار دارند، فضاي كسب هاى باالرتبه امي كشورهايي كه درمت

كشور  ٣٠اسكانديناوى كه در رديف منطقه كشور ٥دهند. دردسر انجام ميهاى بىكمترين هزينه و به روش

 ١٤ با رتبه و سوئد ١٣با رتبه ، فنالند ١٢ با رتبه ، ايسلند٨ با رتبه ، دانمارك٥ با رتبه نروژ قرار دارند يعنينخست 

دهد مفيد و مولد ها اجازه ميمقرراتى ساده دارند كه به بنگاه اين كشورهاكنند. وضع مي يبسيار كممقررات 
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ق مالكيت و ارايه خدمات اجتماعى معطوف مثل حمايت از حقو شيتنها به موارد با ارزها را باشند و دخالت

 درصد٥٢( برخوردارند متوسط به بااليى كاروكسبماليات نرخ  منطقه اسكانديناوي ازكشورهاى  كنند.مي

 هايفعاليت درصد٨ با اين حال فقط )در نروژ درصد٦٠ سوئد و در درصد٥٣سود ناخالص در فنالند و ايسلند، 

ها بابت كه بنگاه اين امر آن استگيرد. دليل وكارهاى ثبت نشده (غيررسمى) انجام ميكسب اقتصادى در

ها از بهترين زيرساخت دارند. براى مثال، دانماركى دريافت ميوبلمطپردازند خدمات عمومى مالياتى كه مى

 ٣٠مابقي ر اين كشورها ود برخوردارند.باالترين شاخص توسعه انسانى  و پس از آن سوئد از نروژ وجهان  در

ارايه حمايت اجتماعى  و وكارسازى انجام كسببين آساناصالحات  انجام براىنيازى نيست نخست،  كشور

  اند. پيدا كرده موردراهى براى انجام هر دو  اين كشورها زيرا يكى انتخاب شود

  

  كار جديدواندازي كسب. راه٣
ما با باشد ايمشده  فالتهاى آسبرق قابل اطمينان و جادهمانند مناسب اي هزير ساخت افغانستان هنوز فاقدهرچند 

 جديد كاروى كسباندازراه ه اين معنا كهبمرتفع شده است. كارفرمايان  رويپيشكي از مشكالت ي حالاين

 از روكاايجاد كسب برايتعداد مراحل الزم  ٢٠٠٤اصالحات در سال  با انجام تر شده است.نآسا در اين كشور

 جه به اين مواردبا تو روز رسيد. ٧روز به  ٩٠ فرايند از اين و زمان تكميل يافتكاهش  روز ١به  روز ٢٨

 قرارگرفته است. كاروكنندگان ورود به كسبر راس اصالحافغانستان د

قدامات ز ا، ااركوتر كسبتر و سريعاندازى ارزانراه شاخص اصالحات مربوط به با توجه به اينكه

شرقى  اروپاى جلب نموده است. در به خود زيادى راكشورهاي  توجه اين اصالحات است برخوردار ايدهسا

 ١٠بين  سلواكى درا گرو ونمونته وصربستان ، رومانى، تونيل .را بسيار آسان ساخت وكاربه فضاي كسب ورود

يز رساند بلغى ناچبه م لزحمه ثبت رااحق ،بودند. در بين ساير پيشتازان، آلمان برتر مربوط به اين شاخص كشور

 ٤٠وز به ر ١١٥را از  اروككسب ياندازبراي راه . السالوادور زمان مورد نيازكاهش داد درصد١٩ را هاو هزينه

 ويبصت جامائيكا با مات ثبت و حداقل سرمايه مورد نياز را كاهش داد.االزحمه و الزروز رساند. كامبوج حق

-صرفه وكارسببراي فضاي ك روز ٢٢مين اجتماعى، أثبت ماليات و ت مراحل بهبودها و قانون جديد شركت

  آورد.  بوجود نهن زميدر اي هاى درخواست استاندارد، يك نقطه دسترسى واحدفرم ارائه با نيز جويى نمود. مصر



 ييمولد استان و شناسا ريد و غكسب و كار مول طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث

 
 

    Page 7 of 74 
  

 شماره قرارداد :   مباني نظريكليات موضوع و فاز اول: 

 

  7 

 ١٠ز ست و ااآفريقا شروع نشده  است. اصالحات در مانده كارها هنوز باقىانجام بسيارى از اما

). در ٤ دولكشور آفريقايى هستند (ج ٦دارند را وكار اندازى كسبترين مقررات راهمشكلكشورى كه 

 دشوارر بسيارا  اروكببه فضاي كس هاى جديدخاورميانه و شمال آفريقا، شرط نياز به سرمايه كالن، ورود بنگاه

اى جديد را به انتشار هكشور هنوز بنگاه ٧٢هستند:  مربوط به اين حوزه بسيار قديمي و كهنهسازد. قوانين مي

ر و در دال ٤٢٤كنگو  كار در جمهورى سازند. هزينه انجام اينميملزم ها ها در روزنامهاطالعيه ثبت شركت

ند هويت توانمي ريان احتمالىفايده چنين كارى اينست كه مشت هابه ادعاي اين كشور دالر است. ٣١٤يونان 

 حتمالى رايك شركت امربوط به  خواهد اطالعاتبل كنند. اما اگر يك بنگاه را كنترجديد  كاروكسب

  ها است. تر مشورت با اداره ثبت شركتراه آسان ،تاييد كند جستجو و

  

  اندازيترين و دشوارترين مراحل راهتفكيك كشورها براساس آسان .٤جدول 
 و كاركسب 

 تريندشوار ترينآسان

 موريتاني كانادا

 عربستان سعودي اليااستر

 توگو ه آمريكااياالت متحد

 هائيتي نوزالند

 اريتره سنگاپور

 يمن كنگ گهن

 نوار غزه و كرانه باختري پورتوريكو

 كنگو روماني

 چاد انگلستان

 آنگوال جامائيكا

  

بودن  هزينهپر و دشواري اي اعتقاد دارندكههر چند عدهدليلى براى به تاخير انداختن اصالحات وجود ندارد. 

اندازي راه سازيبراى آسان اصالحاتانجام هزينه  با اين حال است. سياست مناسبي كارواندازي كسبراه

مربوط دارد. حتى هزينه ادارات ثبت  وزير تصميمنياز به  اتخاذ اين سياستناچيز است.  اربسي كاروكسب
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-براى كشورهاى بزرگ يك ميليون دالر و حدود تنها درجديد براى كشورهاى كوچك  سيستمبا  كاروكسب

در خصوص اين انتظار  صبر و بنابرايناست.  اقدام بسيار فراوانفوايد اين  اما ميليون دالر است. دو حدود تر

  . دارد يزياد هاي بسيارتصميم، هزينه

شرح زير به  كه دوجود دار وكاراندازى كسبسازي راهآسان دركشور پيشتاز ١٠ ويژگي مشترك در بين ٦

  باشند:مي

  شود.ها استفاده نميدادگاهاز . در اين خصوص ١

  .شوداجرا مي هااين كشورثبت اينترنتى در بانك اطالعات . ٢ 

-ت ميدريافكت ندازه شربدون توجه به ا است كه الزحمه ثابت براى ثبتحق دريافتي از بنگاهها، تنها هزينه .٣

  .شود

  .ها وجود نداردوزنامهدر ر ثبت آگهى به انتشار و الزامي هيچ تعهد .٤

  شود.ى ثبت استاندارد استفاده ميهافرم . در اين كشورها از٥

  صفر يا ناچيز است. وكار نيز براي ايجاد فضاي كسبسرمايه مورد  .٦

 قضات براي اين اقدام نيازى به توجه و دخالت و است ادارى در اين كشورها فعاليتيثبت شركت   

روش  از اين اختالفات تجارى شود. ايتالياتواند صرف حل مي ر عوض وقت دستگاه قضاييوجود ندارد. د

روز كاهش داد. ١٣به  ماه ٤را از  براي ثبت ها، زمان مورد نيازو با خروج عمل ثبت از دادگاه هكرد استفاده

شود ميننجام ا هدادگا در ثبت در كشورهايي كه مراحلاست:  از فوايد فراواني برخوردار اين كار انجام

  كنند. وكار مياندازى كسباهروز صرف ر ١٤كمتر از  كارآفرينان

  د.شوموثر است اشاره مي وكارسازي ورود به كسبكه در آسان سه روش ديگر اين قسمت بهدر 

 حذف الزام به انتشار در روزنامه  

 هاى استانداردمعرفى فرم 

  لزوماً تمديد مجوزهاي ساالنهحذف 
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  و مقررات كسب مجوزشرايط . ٤
، مار يك ساختماناگر مع«گويد: سال پيش از ميالد نوشته شده است چنين مى ١٨٠٠قانون حمورابى كه حدود 

ت مرگ ازبه مجا ساختمان فرو بريزد و صاحبش را بكشد، معمار در صورتي كهدرستى نساخته باشد ه آن را ب

مطلوب نا اليتيوكار و فعسازى به كسبا ساختمانحمورابي باعث شد ت قانون حكم از اين» شود.محكوم مى

در اشد. ن گران بل باستاها در بابساختمان قيمت ،براي ايجاد ساختمانمورد نياز با افزايش هزينه  و ودتبديل ش

 در شهر حال حاضر ساختمان در يك جاداي هزينه به اندازه در بابل آن زمان سازى درهزينه ساختمان حقيقت

 باال بود.  لياسيدني استرا

بين  به نحوي كهشده است.  ترمعتدل برخورد با معماران از زمان حمورابى تاكنون تا حد زيادى  

ي او طرفهدعادل تسازى حمايت از زندگى مردم (شامل ساكنان، كارگران و رهگذران) و كنترل هزينه ساختمان

 نساختما ىه ايمنزى بواسطه نگراني دربارساساختمان مربوط به اكثر اصالحات در قوانين ايجاد شده است.

و سوم شهر را كه د ميالدي١٦٦٦ سالسوزى بزرگ لندن در آتش دو سال پس از بوجود آمده است. براى مثال

 سال رد سيسكوفرانبه همين ترتيب زمين لرزه سان تصويب شدند.سازى شديدى نابود كرد قوانين ساختمان

منجر  ة آمريكات متحدايالت ديگر اياال ١٦سازى در كاليفرنيا و ساختمانقوانين جديد  تصويب به ميالدي١٩٠٦

  شد. 

 حال در عيند شومنجر به مرگ و مير كمترى مي در اين بخش ترگيرانهقوانين سختهر چند تصويب  

رناندو ه. دهديمسوق اقتصاد غيررسمى  سمت سازى را بهساختمان باشد و پرهزينه بسيار دشوارمقرراتى كه 

كه  حال توسعه هاى غيرقانونى در كشورهاى دركه ساختمان كندبرآورد مي »راز سرمايه«در كتاب دسوتو 

-دارند. به دنبال زمين تريليون دالر ارزش ٧/٦ در حدود اندساخته شده مورد نياز هاىنظارتمجوز و  اخذ بدون

-ختمانسافرو ريختن « كه ستار گزارش دادالجزاير را لرزاند روزنامه ديلى ا ميالدي،٢٠٠٣ سالاى كه در لرزه

متر كزيرا  رد.كافشا سازى را در اين كشور ماننقض شديد قوانين ساخت ،هاى شنىهاى بسيارى مثل قلعه

له زلز اطقنم يز كه ازندر تركيه » سازى پيروى كرده باشد.الزامى ساختمان اصولد كه از وشساختمانى پيدا مي

و  ينمار براى فيليپاند. اين آهاى جديد غيرقانونى ساخته شدهساختمان درصد٤٠ هكشود برآورد مى ،خيز است

 درصد است ٩٠و  ٥٧به ترتيب  مصر
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 ،ريدامراحل ا: در يك نظرسنجي سيار پرهزينه استبساز ور برخي كشورها رعايت قوانين ساختد  

متر  ١٣٠٠ساحت به م دو طبقهانبار  يك يك شركت متوسط معمولي تاساخت زمان و هزينه مورد نياز براي 

اي چنين دار. همردكرعايت  سازي رابندي و ساختمانات منطقهاين انبار تمام مقرر .دشمكعب بسازد مقايسه 

 اي ايمنيهدغهدغ ،ا مكان اسكان افراد نيستندچون انباره آب، برق و اتصاالت فاضالب و خط تلفن بود.

 ،التدترين حبدر زيرا  .تر كار و منزل مسكوني وجود داردفساخت دمقايسه با  ساخت آنها در دركمتري 

 ينوني چنساخت قان اما .رودميفرو ريختن سقف يا سيل از بين  ،سوزيكاالهاي شركت به خاطر آتش

  ؟نياز دارد اقداماتيچه  انجام انباري به

براي داري را اله مرح ٧بايد  بخواهد تمامي مقررات قانوني را رعايت كند، يك معمارر گادر زالندنو  

 گين درآمد ساالنه)(يك سوم ميان دالر هزينه ٦٨٠٠روز وقت و  ٦٥ انجام اين فرايند بهطي كند ساخت انبار 

- به شركت هاازرسيب ينكهابا توجه به  .از زمان و هزينه ساخت انبار نيز وجود دارد غير وارديماما  .نياز دارد

رين تآسان بازرسي باعث شده تا زالندنومات تنظيمي و خد يكاراياند،هدسپاري شهاي خصوصي پيمان

مرحله  ٧ه طي براي ساخت يك انبار ب در دانمارك .)٥انبار در جهان باشد (جدول  يك مكان براي ساخت

اين  .است يازن )سه چهارم ميانگين درآمد ساالنه(دالر  ٣١،٨٠٠ عادلماي هزينه روز و ٧٠ صرف اداري،

   باشد.آسان براي ساختن انبار  كشوردانمارك سومين  موارد موجب شده است كه

  

  
ترين و دشوارترين مراحل ساخت تفكيك كشورها براساس آسان .٥جدول 

  يك انبار

 ترينآسان ترين دشوار

 زالندنو و هرزگوين بوسني

 ژاپن الگواتما

 دانمارك روسيه

 سنگاپور ايران

 تايلند گينه

  مصر  استوني

  زيمبابوه  نروژ

  كرواسي  ليااسترا

  بوركينا فاسو  سوئد

  تانزانيا  ايرلند
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سازي تنها در كشورهاي ثروتمند حاصل ها در ساختماندستيابي به توازني مناسب بين ايمني و هزينه  

رخ وقوع و ن ،اردقرار دترين كشورها براي ساخت انبار آسان ميانموريس در  جزيره مثالنشده است. براي 

   .هنگ كنگ پايين است ن كشور هماننددر اياني حوادث ساختم

بحث  ه عنوان نقطه شروعب در اين بخش .كار هستندوك نوع مجوز كسبمجوزهاي ساخت دقيقًا ي

 فعاليت هر يهاساختماني از بزرگترين بخش فعاليت زيراشود مجوزهاي ساخت استفاده مي مجوزدهي از

هاي اقتصادي ضو سازمان توسعه و همكاريع در كشورهايدرصد درآمد ملي ١٠. تقريبا اقتصادي است

)OECD(است منطقي كامالً يياچنين مجوزه صدوربه عالوه  .دارداختصاص  يهاي ساختمانبه فعاليت ١٤ :

منطق صدور چنين  البته .دندهها را نجات ميجان انسان ،اندساخته شده طور استانداردبه  كه اداراتيل و مناز

 اين موضوع ؟ندچرا آرايشگران در زامبيا به مجوز نياز دار .روشن نيست كامالً كشورهادر همه  مجوزهايي

در وكار براي كسب هاي موتورييكيا پٍ  سلف سرويس در بوتسوانا براي فعاليت چرا مالكان لباسشويي كه

   .دهدمورد توجه قرار مي وزمج يوة صدورش ات دراصالح اينها سؤاالتي است كه ؟خواهندتانزانيا مجوز مي

  

   در زمينه صدور مجوزترين اصالحات اصلي. ٦ جدول
  كشور  اصالحات

  لهستان ،گرجستان ،بلغارستان  مربوط به صدور مجوزهاي مكاهش تعداد نظا

  هلند ،كانادا ،آرژانتين  هابازرسيانجام  مجوز وصدور سازيساده

  فنالند  هاي خصوصياستفاده از نظارت

  نگروبلغارستان، هلند، صربستان و مونته  جوزصدور م ايتعيين سقف زماني بر

  كرواسي، ويتنام  ساز وساخت جديد پذيرش قوانين

  

كننده، مستلزم اصالحات وكار و ايمني مصرفبرقراري توازني مناسب بين آساني انجام كسب

س از شد، اين مقررات پدايمي است، در استراليا، مقررات صدور مجوز، مطابق قانوني بود كه موجب مي

دوره زماني معيني به طور خودكار منقضي شوند مگر اينكه مجلس نمايندگان اين كشور آن قانون را مجدداً 

كند به اين شكل تمديد كنند. سوئد از روش به اصطالح گيوتيني براي اصالح شيوه صدور مجوز استفاده مي

                                                
١٤ -Organizahion for Economic Co- operation amd Development. 
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كند تا فقط موارد را دايمًا ملزم مي گردد زيرا دولت نهادهاي تنظيميكه صدها مجوز قديمي يكباره لغو مي

  اساسي، نياز به ثبت مجوز داشته باشد.

  

  :هستندآميز به شرح زير نوع از اين اصالحات موفقيت پنج

 ود.شگام به سازندگان و معماران ارائه بهمراحل انجام كار به صورت يك نمودار گام  

 م شوند.ها ادغادر شهرداري ي پروژههاو تائيديه ي مختلفجوازها  

 انجام شود بر ريسك ي و مبتنيفاقها به صورت اتبازرسي.  

 يكبار به روز شوند هر ده سال بندينطقههاي منقشه.   

 اجباري نباشند مواد خاص استفاده از.   
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  استخدام و اخراج كارگران. ٥

  
هاي ارتمه و از هكردكسب رتبه اول را  كه گاه بوركينافاسودانش التحصيلآموختگان و فارغنشاد يكي از

يك  هصاحبه بمبراي و ا گردد.تحصيلي برخوردار است به دنبال شغل مي هاي عاليو گواهي خوبارتباطي 

اي تر برسند. اما يك داوطلب مرد موشميمصاحبه به خوبي انجام  و مراحلشركت توليدي بزرگ دعوت 

باز  خودميلي و به كسب و كار فا شدهحاصل نااميد پس از چند ماه جستجوي بياو  آن شغل انتخاب شد.

فقط  ،يليون نفرم ١٢در كشوري با بيش از بنابراين  .پردازدفعاليت مي به ميسرغير به طور گردد ومي

  نفر در بخش خصوصي رسمي اشتغال دارند. ٠٠٠،٥٠

ر د .ح دادناپذير و خشك توضيتوان با مقررات اشتغال انعطافرا مي اين نيروي كارسرنوشت 

-ه مهارتا نياز بيبوده  شغل فصلي مگر اينكه نمايند دمنعقاي توانند قرارداد دورهكاركنان نمي ،افاسوبوركين

ته كار آخر هفته ال گذشتوانند كار كنند و تا سساعت در روز نمي ٨زنان بيش از  .هاي ويژه داشته باشد

رت ان به صورمايج است كارفراي ناپذير كه در كشورهاي در حال توسعهمقررات انعطاف اين با مجاز نبود.

ربه در ين سال تجمردان با چندو به طور عمده . برخي كارگران كننداستخدام ميكارگر  ايكارانهمحافظه

از  بينند وان ميمونث و كم مهارت اغلب زي ،اما كارگران جوان برند.از اين شرايط نفع مي هشغل مربوط

   .شوندهاي شغلي محروم ميفرصت

-سوق ميي رسميرغرا به اقتصاد  ديد شده و كارگرانجار انعطاف ناپذير مانع ايجاد مشاغل بازار ك

 ،مانيياي درهيچ گونه مزا از آنها .دهندرا تشكيل ميرسمي ، سه چهارم كارگران بخش غيرزنان .دهد

ورد م زنان اگر باشند.برخوردار نميي و مستمري بازنشستگي مرخصي بيمار ،حمايت از كودكان

ر بخش دزنها  ليرابطه شغ زيراد ها ندارآنهيچ حمايتي از  هادادگاه قرار گيرنداستفاده كارفرما ءسو

ند كذير حمايت پآسيب شارقا به جاي اينكه ازاشتغال ناپذير انعطافمقررات  مستند نشده است. غيررسمي

   كند.مي خارج نها را از بازار كارآ
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  . تفكيك كشورهاي با كمترين و بيشترين مقررات تنظيمي براي اشتغال ٨جدول 
  موضوع: مشكل استخدام

 كمترين بيشترين

 استراليا موريسجزيره  ايران سيرالئون

 گرجستان ميبيانا بوركينا فاسو جمهوري دموكراتيك كنگو

 هنگ گنگ روسيه موزامبيك موريتاني

 اسرائيل سوئيس آفريقاي مركزي مراكش

 مالزي ه آمريكااياالت متحد جمهوري كنگو نيجر

  

  موضوع:انعطاف ناپذيري ساعات كار 
 كمترين بيشترين

 كانادا  نگرو صربستان و مونته  چاد  زيلبر

 هنگ كنگ  سنگاپور  جمهوري كنگو  بوركينافاسو

 جامائيكا  تونس  مصر  جمهوري دموكراتيك كنگو

ترين و دشوارترين شرايط ن. تفكيك كشورها براساس آسا٧جدول 
  استخدام و اخراج كارگران

 ترينآسان ترين دشوار

 هنگ كنگ پرتغال

 زالندنو كنگوجمهوري 

 ه آمريكااياالت متحد مالي

 سنگاپور يونان

  دااوگان روماني

 سوئيس اسپانيا

 ايناميب سيرالئون

 استراليا توگو

 انگلستان نيجر

 دانمارك بوركينا فاسو
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 لبنان  كايراياالت متحده آم  مغولستان  مولداوي

 زالندنو شيلي نيجر گينه

  

  موضوع: مشكل اخراج
 كمترين بيشترين

 كاستاريكا عمان آنگوال توگو

 هنگ كنگ عربستان سعودي كامرون اوكراين

 يسلندا سنگاپور مصر هند

 ژاپن تايلند وسئال نپال

 كويت اوروگوئه سري النكا تونس

  

  موضوع: انعطاف ناپذيري اشتغال
 مترينك بيشترين

 هنگ كنگ زامبيا عراق جمهوري كنگو

 سنگاپور يكائجاما چاد سيرالئون

 ه آمريكااياالت متحد عربستان سعودي موريتاني بوركينافاسو

 زالندنو اوگاندا آفريقاي مركزي جمهوري دموكراتيك گنگو

 مالزي انگلستان گوتو نيجر

    

  موارد مورد نظر در اصالحات

 رمايانكارفنه اعادالن و ان را در برابر اقدامات خودسرانهتا كارگراند احي شدهرط قوانين اشتغال براي اين

 اليلد وجود وملز ،فه كاراضا پرداخت ،حداقل دستمزد اجباريمانند اين مقررات مسائلي  ند.نحمايت ك

ن اي .كند تصحيحرا هاي ظاهري بازار تا شكست شودشامل ميپول بازخريد را  پرداخت اخراج و براي

 د.گيرر ميبنژاد يا سن را در  ،تبعيض جنسيت تاسازي ريسك بيكاري متنوع درها از ناتواني شكست

ري ابيم ،اريك بيكبرابر ريس سالمندي در درافراد را ، از طريق مستمري بازنشستگي اعيمقررات تامين اجتم

  .كندبيمه مي، ريسك فقريا و 



 ييمولد استان و شناسا ريد و غكسب و كار مول طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث

 
 

    Page 16 of 74 
  

 شماره قرارداد :   مباني نظريكليات موضوع و فاز اول: 

 

  16 

تامين  هايستمثروتمند استطاعت مالي براي سيرهاي كشو .در اينجا وجود دارد طرفهدورابطه چند

. با ندهستزمند ل نيااتكاي بيشتر به مقررات اشتغا به اجتماعي بزرگتر را دارند در حالي كه كشورهاي فقير

 باجتماعي امين ات سيستم از و كردهپذيرانعطاف را مقررات اشتغالنند تواآنها مي ،توسعه يافتگي كشورها

  برخوردار شوند. قدرت مالي باال

 يشورهاكاما در  در اين خصوص توازن وجود دارد.در جنوب و شرق آفريقا  در آسياي شرقي و

است.  كنمم دحبيشترين  در عدم توازن در آمريكاي التين .شودديده نمي اين توازن حال توسعهديگر در

ا رها نگاهب قررات،ماين  .ردارندبرخو ناپذيريانعطافمقررات اشتغال  از برزيل، كشورهايي مثل آرژانتين و

 تريباال اعيماليات تامين اجتم ،نسبت به كشورهاي ثروتمندي مثل دانمارك و هلندتا  دسازملزم مي

  بپردازند.

 .شوديممام تود و به زيان كل كارگران از مشاغل موج مقررات اشتغال در بيشترموارد به حمايت

-يدهاما فا شونديب ميكاهش ريسك بيكاري تصو با هدف الً بازخريد معمو سنگين هايهزينهبراي مثال 

 اركارفرمايان  هاي سنگين،. در عين حال هزينهاندي هستند كه از قبل صاحب شغل بودهبرندگان آن كسان

 .گرددمي د ايجادمشاغل كمتري در اقتصانتيجه در .جديد را متوقف سازند هايسازد تا استخداممجبور مي

- يمز كاهش ني احتمال پيدا كردن شغل را شوند بلكهنميريسك  باعث كاهش نه تنها هاييچنين سياست

   .دنده

 ش داده ورا كاه هابنگاه تواند بار ماليقررات اشتغال و تامين اجتماعي ميم در چهار نوع اصالحات

  :ها را براي كارگران افزايش دهدفرصت

 باال  ي با جمعيت سالمنديافزايش سن بازنشستگي در كشورها  

 سن بازنشستگي زنان و مردان  يكسان سازي  

 به بيمه بيكاري  حق سنوات تبديل پرداخت  

  معرفي قراردادهاي كارورزي  
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  اصالحات داليل انجام 

 شامل وعهين مجما .نمايدميرا تثبيت  المللي كار مجموعه اصول و حقوق بنيادي درباره كارسازمان بين

خدام ستاذف تبعيض در حلغو كار كودكان و  ،حذف كار اجباري ،زني جمعيها، حق چانهتشكلآزادي 

 يري بازارپذطافبين انع صحيعيند توازن كنسعي مي ،اتر از تصويب و اجراي اين مقرراتها فردولت است.

ه از ك سويطرفداري ي تباهسعه مرتكب اشواكثر كشورهاي در حال ت .كار و ثبات شغلي به وجود آورند

   .ها و كارگران بوده استند كه به زيان بنگاهاهفراطي شدناپذيري اانعطاف

اگوئه اگر پار دهدها نشان ميدهد. تحليلوري را افزايش ميبهره ،پذيرمقررات اشتغال انعطاف

 رتبه زغال اناپذيري اشتدر شاخص انعطاف ،تصويب كرده بودآن كشور را همانند شيلي  اشتغال مقررات

 رصدد ود يكحد نيز وري ساالنه آن. رشد بهرهشدمنتقل مي )ياس صفر تا صددر مق(تادم بيستم به هش

  نرخ بود. اين شدنبيانگر دو برابر كه يافتايش ميافز

رقابتي  ظ قدرتهاي حفروش ها به سمت سايرد بنگاهنناپذير باشانعطاف ،اما اگر مقررات اشتغال

 هنددانجام مي هاي غيررسمي نيزپرداخت رند وآورسمي روي ميكارگران غيراستخدام به آنها  روند.مي

ي پيدا برومندآ رسمي انند شغلهنگامي كه والدين نتو .كنندارايه مزاياي اجتماعي خودداري مياز  ليو

  .اختردپكار خواهند  به هنيز اغلب به همان شيو فرزندان آن خانوادهكنند 

وند شادر ميقها بنگاه زيرا دهدمي كار را كاهشوهاي كسبهزينه ،اصالحات در مقررات اشتغال

اين تيجه نو د نهاي اقتصاد كالن و ورود نيروي كار مهاجر تطبيق دهشوك ،هاي جديدخود را با فناوري

نرخ اشتغال  ستند،هپذيرانعطاف اشتغال شورهاي پيشرفته كه قوانيندر ك .استاصالحات افزايش نرخ اشتغال 

   .بيشتر است درصد٥/٢تا  ٢

و تصاد شدن اقازببا  .دهدآزادسازي تجاري را نيز افزايش ميمزاياي  ،پذيراشتغال انعطافمقررات 

ولدتر م هايبخش هاي كمتر مولد بهمشاغل از بخش وشود مي شرايط رقابتي ايجاد ،واردات ارزان انجام

ه بان قادر ه كارگركافتد اتفاق ميامر زماني  اما اين .يابداقتصاد گسترش مي در نتيجه و شوندمنتقل مي

ي هاخشبران در كارگ استكه موانع استخدام و اخراج باال  كشوريدر  .جابجايي بين مشاغل باشند

ثال آن مست كه دادن قدرت رقابتي اآن ايجاد مشاغل كمتر و از دست نتيجه كه نندمامولد باقي ميغير

  .اشتنددرا  ر آننتظااران اگذيستند كه قانوناثراتي ن پيامدها اين است.اي التين در دهه گذشته كآمري شرايط
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  ثبت اموال. ٦
 وان عنوانتمي اين كشور آنقدر مراحل دشواري دارد كهثبت اموال  كيموزامب ان كشورشهروند به اعتقاد

احل شناخت مر روبرو بوده وابهامات متعهدي  اين كشور بااداري مراحل  .متوقف گشته استكرد در عمل 

در  انتوقط ميف موالامربوط به ثبت  مطالعه قانونل يادگيري هستند و با باتجربه ق ز طريقافقط  ثبت اموال

 يك زااين قوانين يكسان نبوده و  عالوهبه  .دست يافت هاييدس و گمانح خصوص مراحل ثبت به

 ندانشهرو درصد٩٥به ثبت رساندن اموال از عهده  هزينهپرداخت  .شهرداري به شهرداري ديگر تفاوت دارد

به ثبت رسمي  (موزابيك) اموال در مايوتو درصد١٠تعجبي ندارد كه فقط  بنابراين .خارج است اين كشور

  .است درحال بررسيآنها هنوز  درصد٢٠رسيده است و 

زينه به ه بيكمموزا سال گذشته دولت بهتر كرد. توان شرايط ثبت اموال رابا انجام اصالحات مي

 نروژاما در  ردزمان نياز داروز  ٣٦٣ثبت اموال در بنگالدش  .كاهش داد ثبت رساندن اموال را به نصف

كنگو و  ،چاد ري درل اداهاي مراحهزينه .بردروز زمان مي ٢ تنها روز و در سوئد ١فقط  انجام اين مراحل

ال موآساني ثبت ا اسلواكي و زالندنو بهترين عملكرد را در .است هازش داراييار درصد٢١وه حدود بزيمبا

ها نآفريلند كاردر ه .)٩ دولجاست ( هاارزش دارايي درصد١/٠فقط  هاي مراحل اداريزيرا هزينه داشتند

سال  زالكيت را وابق ماتوان سو مي دناي ثبت نمايهاي رايانهاموال خود را در هر لحظه در شبكه هستند قادر

كه يكي  است نهاآفرم و تأييد  ٢١تكميل  آفرين مجبور بهاما در نيجريه يك كار .كنترل كردتاكنون  ١٨٣٢

كشد و ل ميروز طو ٢٧٤ در نيجريه در حدود . اين فرايندايالتي است رضايت فرماندار مراحل كسبز ا

از  عداد اندكيتدر نتيجه  .ارزش دارايي است درصد٢٧الزحمه رسمي تا مبالغي بيش از حق پرداخت مستلزم

   .ت رسانندرا به ثب اموال خودهستند ر حاض مردم
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 ترين مراحل ثبت اموالترين و دشوار. تفكيك كشورها براساس آسان٩جدول 

 تريندشوار ترينآسان

 اينزاتان زالندنو

 فرانسه ليتواني

 آنگوال عربستان سعودي

 ماداگاسكار اسلواكي

 ساحل عاج نروژ

 بوركينا فاسو سوئد

 ازبكستان ارمنستان

 نستانافغا امارات متحد عربي

 بنگالدش يسلندا

 نيجريه ه آمريكااياالت متحد

  

روي  بر وانندتميها كارآفرين ،شود با هزينه كم انجامسريع و  ،هدر صورتي كه ثبت اموال ساد

ت تقوي نهاآحقوق مالكيت  ،رسمي سند تهيهكارآفرينان . با تشويق كار اصلي خود متمركز شوندوكسب

 يالت وتسه و به دشواريگذاري كمتري كرده كارآفرينان سرمايه ،رسمي اسناد كسب بدون .شودمي

رسمي رغيه بخش مالكيت خيلي سريع بباشد  دشوارثبت اموال  مراحل اگر .آورندمالي بدست مي اتاعتبار

 ار داشت زيرا تنهاقرميليون دالري در خطر شكست  ١٠برنامه اصالح ارضي در ارمنستان،  مثالبراي  رود.مي

ه الزحمقحدولت  .گرفتنددر بخش رسمي  آنثبت رساندن اموال و خريد و فروش  تصميم به عده اندكي

اين  ا ساده كرد. و بارو در نتيجه انجام مراحل اداري  روز كاهش داد ٦را  ازمورد ني نمارصد و زد٥٠را ثبت 

  .به سرعت باال رفت در بخش رسمي ثبت اموال اقدام
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ساس كمترين و بيشترين مقررات مربوط به ثبت . تفكيك كشورها برا١٠ جدول
  اموال 

  موضوع: مراحل اداري (واحد: تعداد) 
 كمترين بيشترين

 نروژ ١ اوكراين ١٠

 سوئد ١ افغانستان ١١

 نپال ٢ بنگالدش ١١

 هلند ٢ يونان ١٢

 زالندنو ٢ تانزانيا ١٢

 تايلند ٢ ازبكستان ١٢

 انگلستان ٢ برزيل ١٥

 ندفنال ٣ اتيوپي ١٥

 ايسلند ٣ الجزاير ١٦

 سنگاپور ٣ نيجريه ٢١

  

 موضوع: زمان ( واحد:روز)

 كمترين بيشترين

 نروژ ١ نيجريه ٢٧٤

 نپال ٢  و هرزگوينبوسني  ٣٣١

 هلند ٢ آنگوال ٣٣٤

 زالندنو ٢ بنگالدش ٣٦٣

 سوئد ٢ ساحل عاج ٣٦٩

 تايلند ٢ رواندا ٣٧١

 ليتواني ٣ غنا ٣٨٢

 لنديسا ٤ اسلووني ٣٩١

 عربستان سعودي ٤ هائيتي ٦٨٣

 استراليا ٥ كرواسي ٩٥٦
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  موضوع: هزينه ( واحد: درصد ارزش ملك) 
 كمترين بيشترين

 عربستان سعودي ٠/٠ آفريقاي مركزي ٣/١٧ 

 اسلواكي %١ سنگال ٠/١٨ 

 زالندنو %١ بوروندي ٩/١٨ 

 روسيه سفيد %١ كامرون ٠/١٩ 

 سوئيس %٤ مالي ٠/٢٠ 

 آذربايجان %٤ چاد ٣/٢١ 

 روسيه %٤ جمهوري گنگو ١/٢٢ 

 اياالت متحده آمريكا %٥ زيمبابوه ٦/٢٢ 

 استوني %٥  نيجريه ١/٢٧ 

 ارمنستان %٥ سوريه ٤/٣٠ 

  

  موارد مورد نظر در اصالحات
 زيراود شستفاده اسازي و تركيب مراحل اداري دهسا شود ازمي توصيه ،ثبت اموال سازي مراحلبراي آسان

مچنين د. هسازيماهم تر به اداره ثبت را فرننهادهاي مسئول را به هم متصل و يكپارچه كرده و دسترسي آسا

 .يستناي فقير ويژه در كشورهبه  مشكالت از بسياري حلهكه فناوري را است ضروري توجه به اين هشدار

 ر تعريفشرح زي بهثبت اموال  لسازي مراحسانبراي آ نيز موثر بوده و سه روش ديگربسيار اين اصالحات 

  :شوندمي

   اداري  يفرايندبه ثبت تبديل  

 هاالزحمهماليات و حقسازي ساده   

   حضور محضرداران اختياري كردن 
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  اصالحات  داليل انجام
يند ثبت فرا و شتركنند كه مقررات بيبرخي ادعا مي. شودباعث تقويت حقوق مالكيت مي ثبت اموالكارايي 

 ،ينااطمينان ودخدگي بيشتر با چياما پي. شودمي ارتقاي حقوق مالكيت ونظر باعث دقت ،اموال تررسمي

ه تي درباراشتباها نيز بوروكراسي بيشتر. آوردفساد مي هايي براي تقلب وفرصت افزايش هزينه معامالتي و

زينه ه زمان و اداري و مراحل امنيت سند باالتر از تعداد كلي طوربه. آوردمي بوجود اموال مالك تعيين دقيق

  .غني صادق است همه كشورهاي فقير و اين مسئله در. است ثبت

دهد كه نشان مي اهبنگاه نظرسنجي از .شوداعتبار مي باعث تقويت بازارهاي اموال و ،امنيت بيشتر

 با اعتبار همچنين لاامو . ثبت كاراتربا ثبت كاراتر اموال رابطه مستقيم دارد ،منابع مالي دسترسي به زمين و

  .ارددرسمي شدن اقتصاد ارتباط  فساد كمتر و ،بيشتر بخش خصوصي گذاريسرمايه ،خصوصي بيشتر
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  دريافت اعتبار. ٧

  
هاي به دليل محدوديت توانكه نمي هاييدارايي را به عنوانتريليون دالر سرمايه  ٢هاي چيني بيش از بنگاه

ظمت ديوار گري به عيوار ديتوان دمبالغ مي با ايندارند. ، نگاه ميعنوان وثيقه استفاده كردبه  قانون از آنها

 از آنها ز تحقيقاكنند بعد اجعه ميرم م به بانكدريافت وا چيني براي رينانآفكارچين ساخت. هنگامي كه 

معرفي  نوادگيلي و ثروت خابانكدار براي مصاحبه درباره وضع ما چندبه را  ، آنهاطرح تجاريدر خصوص 

-ميترل را كن شركتهاي كار و حسابوكسب  و هبازديد كرد شركت حلبانك از ماس نكارش .كنندمي

ست. ضروري ا قداماتاانجام اين چرا  .نيست ابل استفاده براي تضمين وامق ،اين اموال اما هيچكدام از كند.

   .شودانجام مييك روزه  وامت مراحل درياف، در مالزي

-ايي كه ميهييدامنه دارا ،نويس قانون اموالپيش .با اين حال شرايط در چين در حال بهبود است

عتبار ااداره  يلتشكراي ب هاييبرنامهدهد. همچنين مياستفاده قرار گيرد را گسترش  توان به عنوان وثيقه مورد

سان آميالدي ٢٠٠٤ سالفت اعتبار را درو دريا انداقداماتي انجام دادهكشور ديگر  ٣٣ است. بيني شدهپيش

ه سمت باصالحات  انجام ردكشورها  اكثر .اندانجام دادهي فقير بيشترين اصالحات را كشورها اند.ساخته

ن به جريا وثيقه و دريافتسعي كردند  كشورها برخي .گام برداشتندعات اعتبار نظام اطال بودايجاد يا به

 يعني هددجام ميانرا  اقداماينك هر دو  ،اصالحات است اين كه پيشتاز هند .كنند تسهيلانداختن آن را 

. دهدمي يع انجامر سرابسي نيز را ايرده و مراحل اجراي توافقات وثيقهتاسيس ك را كنندهرفصاداره اعتبار م

ر رخي موارد وثيقه را دبو در گيرنده را كنترل كنند ميليون وام ١٢بق اعتباري بيش از توانند سواها ميبانك

االتر ب اييد وامت نرختيجه نانجاميد. درطول ميبهاز ده سال بيش اين اقدامات قبالً  دريافت نمايند.ماه  ٦عرض 

   نشده كاهش يافت. داختبازپرهاي وامتعداد  و رفته

ثر اكدر  .ندكنمي جهتو گيرندهري و وثيقه وامبابه سابقه اعت ،هنگام تمديد مهلت وام ،دهندگانوام

 د.دهنميه ارائ يهاي كمترها وامبانك اعتبار و وثيقه موثر وجود ندارد، كه قوانين ثبت كشورهاي فقير

يت را از نظر كشور كه بدترين وضع ١٠در الص داخلي ليد ناخبه تو صوصيخبه بخش  اعطايي اعتبارنسبت 

 ي كه ازكشور ١٠ در) در حالي كه ١١ (جدول ،است درصد١٦ در حدود انين وثيقه و بازار اعتبار دارندقو

  است. درصد١٢٠ نسبت درحدوداين  ،برخوردارند بهترين وضعيت اعتباري
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  احل دريافت اعتبار ترين و دشوارترين مرتفكيك كشورها براساس آسان .١١ جدول
 تريندشوار ترينآسان

 الجزاير انگلستان

 جمهوري دموكراتيك كنگو هنگ كنگ

 مصر استراليا

 اريتره واناتسبو

 گينه آلمان

 شرقي تيمور مالزي

 توگو زالندنو

 الئوس سنگاپور

 افغانستان ايرلند

 كامبوج ه آمريكااياالت متحد

  

  موارد مورد نظر در اصالحات
 نزماهمبه توزيع  اقداماعتبار  ادارات ثبتاست كه  بيشتر اتبه اعتبار هابنگاه ترسيدس كشورهايىدر

 ،موميخدمات ع هايبنگاه ،فروشانخرده ،دهندگان تجارياعتبار يهاشامل داده ،منفي اطالعات مثبت و

در  ا نيزهسي به وام. دستركنندمي دادن اطالعات به صورت الكترونيكىآوري و در دسترس قرارجمع

   د.نوشفاده ستها به عنوان وثيقه ادهد همه داراييكه قوانين وثيقه اجازه مي بيشتر استكشورهايي 

  :دشومي اتبه اعتباربيشتر دسترسي باعث نيز  ديگر اتچهار نوع اصالح

 گذاري اطالعات اعتباري تراكشا حذف موانع حقوقي براي به  

 نظارت  تمركز ادارات ثبت عمومي بر  

 هاي ضمانت شدهسازي اولويت اعتباردهندگان در دريافت وثيقهشفاف  

 ييجلسات اجرامعرفي خالصه صورت  
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  گذارانحمايت از سرمايه. ٨

  
 شوهر ،ريتجا ، در قبال واگذاري معامالتنفتي فرانسه هايبزرگترين شركت يكي ازمديران اجرايي 

 نيز دو ميليون يوروو  محكوم شده نيز ال زندانس ٧ به ،دريافتي عالوه بر برگرداندن پولآنها  دريافت كردند.

 طوط جديداحداث خ براي هروسي ينفت هايشركتيكي از . ندجريمه شد استفاده از قدرتبه خاطر سوء

 .اري كردخريد مواد اوليه شركت بود آن ت مديراني كه در مالكياهاي واسطهاز طريق شركت ال نفتنتقا

گاه اما داد داشت موجب تعجب همگان شد و نشان از تخلفي آشكار، ين شده براي مواد اوليهيقيمت باالي تع

  اي در كار نبود.و جريمه

 ها هركتمديران داخلي شر لفاتتخاما  شود،يمنعكس ممطبوعات  درموارد بزرگي مثل اينها 

رابر ران در بگذاسرمايهشود. حمايت از افتد و اغلب رديابي نميتر اتفاق ميروزه در مقياسي كوچك

 قداميا بازار سهام اي توسعهرب )نفع شخصي در جهتهاي شركت استفاه از دارايي( معامالت شخصي

ضوعات ير موسا .شركتي است حكمراني به مربوط موضوعات مهمترين يكي از اقداماين  .ضروري است

در  زني سازدراهم ميگذاري بهينه فيهبراي تصميمات سرماي يهانوشتن قراردادهاي مديريت كه انگيزه مانند

   .گيردقرار نميبحث  مورد اين فصلدر  گذاري هستند وليجهت حمايت از سرمايه

 چگونه كه داد نشان توانمي ر در برابر معامالت شخصيگذاحمايت سرمايه اشاره به چگونگيبراي  

كه مالك  فردي ساده است. بسيار در عمل نمونهاين  كنند.استاندارد را تنظيم مي نمونهكشورها يك 

كه دهد است پيشنهاد مي آن شركت و عضو هيات مديره سهام در يك شركت سهامي عام درصد٦٠

آن  درصد٩٠يداري كند كه وي مالك شركت خصوصي خر يك كاميون دست دوم را از ٥٠ ،شركت

 از هر يك زيرابرد سود مي از اين معامله اين فرد وي باالتر از قيمت بازار است.پيشنهادي يمت ق است.

 اقليت مد متعلق به سهامدارانسنت آن از درآ ٤٠كند ي دريافت ميشركت خصوص اين فرد در دالري كه

چنين معامالتي  صورت نگرفته وتقلب  معاملهاين در انعقاد . ه استدمآدر شركت عمومي بدست  ديگر

در  .شخص نيست كه اين معامله تاييد شودم ردسب صورت گيهاي منااگر افشاگري اما قانوني هستند كامالً

؟ ند؟ چه اطالعاتي بايد افشاء شودكچه كسي اين معامله را تاييد مي شود.چندين پرسش مطرح مياين راستا 

؟ سهامداران اقليت چه كاري بايد انجام دهند توانند دسترسي يابنداز شركت مي گذاران به چه اسناديسرمايه
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 ،رهاي ديگو پرسش ها؟ بر اساس اين پرسشخسارت بگيرند فرد مذكورند يا از سازتا معامله را متوقف 

   .تهيه شده است انگذارمايت از سرمايههاي حشاخص

 خصيشعامالت گذار در برابر مهبيشترين حمايت را از سرماي كهاست يكي از كشورهايي  زالندنو

م تنظي ر دارد.قرا بعدي در رتبه گذارانمايهحمايت از سر در سنگاپوركشور  .)١٢ (جدول هددمي انجام

 رفتن از راه مثل آن كشورعمل به قانون را در  ،رده است كه يك وكيلمقررات در سنگاپور آن چنان گست

ت شخصي معامال ايت را در برابركشورهايي كه بهترين حم د.نكبا سر انگشت پا توصيف ميها ن اللهميا

-ع معاملهاد منابو تضامالت مع يملزم به افشاي آن اين كشورها همه را چندين وجه مشترك دارند.كنند مي

 اين كشورهانين اقو دانند.سازند. آنها تاييد قبلي معامله توسط ساير سهامداران را ضروري ميگران مي

ود ب اعادالنهعامله نمساخته و اگر شرايط  مسئول و پاسخگوسازند تا مديران شركت را سهامداران را قادر مي

 اطربه خرا  شركت مديران د تادههمچنين به سهامداران اجازه مي مديران را مجبور به لغو معامله كنند و

  به دادگاه بكشانند. حمايت از معامالت شخصي

  

  گذاران . تفكيك كشورها براساس كمترين و بيشترين حمايت از سرمايه١٢ جدول
 كمترين حمايت بيشترين حمايت

 اكاستاريك زالندنو

 كرواسي سنگاپور

 نيآلبا كانادا

 پياتيو هنگ كنگ

 ايران مالزي

 اوكراين اسرائيل

 الئونزو ه آمريكااالت متحديا

 ويتنام آفريقاي جنوبي

 تانزانيا انگلستان

 افغانستان موريسجزيره  
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 رهجزي .ردپذيصورت مي انگذاري از سرمايهمناسب هايحمايت ،چندين كشور در حال توسعه در 

 دهندانجام مي ناگذارسرمايه را از حمايت بيشترين هستند كه يكشور ١٠موريس و آفريقاي جنوبي در بين 

به  ت شخصي وعامالم ،كشورهاي فقير ،معمولاما به طور  .ندارد كشورها نداني با آنچو پاكستان هم فاصله 

شور كو هفت  سنتو ،الگواتما ،آلبانيدر  اند.ويژه الزام به افشا را كمتر از كشورهاي ثروتمند تنظيم كرده

ر اين د چنينهم .ندارد وجودهاي مرتبط باره معامالت با طرفبه افشاگري عمومي در يالزام هيچ ديگر

سب نفع وقعيت كمدر  كه كساني( شركت را ملزم سازند تا سهامداران غيرذينفع مديربه جاي اينكه  كشورها

عامله را رسمًا م كه خود شودمعامله دخيل كند به او اجازه داده ميتاييد  در را )دشخصي از معامله قرار ندارن

  تأييد كند.

ستفاده ارا با  اهدادگاهو دسترسي سهامداران به اطالعات عدم كنند تا برخي كشورهاي فقير سعي مي

دانند يمخوبي  بهسهامداران  د كهردااظهار مي در كشور تونس يك وكيل .بازرسان دولتي جبران كنند از

 دور نيستنمجبسهامداران  .است ترتر و اثربخشارزان شخصي به صورتاين روش در مقايسه با شكايت 

 در ورند.آبدست  انالعات بيشتري از متهمتوانند اطو بازرسان ميانجام بازرسي بپردازند بابت  ايهزينه

 ينتخابا واندتروش مي اين بدهد صي نتيجهوخص ي به صورتاقدام انجام رسدكه بعيد به نظر مي شرايطي

در  المثبراي  ن دارندسهامدارا نسبت به ي متفاوتيهادولتي انگيزه بازرساناما  .باشددوم  مناسب با اولويت

   تواند اختالف نظر باشد.، ميدگير تحقيق قرار موردرد كه كدام پرونده، اين مو

 تان اقلير سهامدارست و در جايي كه استثمازياد ا بسيار گذارانسرمايه از حمايت در جامعه منافع

 رايطشاين  در .و تمركز مالكيت كمتر است داشته ييباال و گذاري ارزش ويژهسرمايه ،مهار شده است

ن . بدورندسترسي دابه نقدينگي د نيز كارآفرينان و برندسود مي هاداراييتنوع  وجود گذاران ازسرمايه

 .شوندمي تبديل ليامين ماتنها منبع ت به هابانك سرمايه توسعه پيدا نكرده و گذار، بازارهايحمايت از سرمايه

 د تادهه نميجازا يحت كشورهاي فقير هاياكثر بنگاه به ،هاي ضعيف وثيقه يا ثبت اموالبا اين حال سيستم

  .استفاده كنند بانكي هايوام بتوانند از

ود كاراي خ سطح هن مالي بمنابع تامي ت موجود در بخشمشكال هدي به خاطر انبوهاي اقتصانتيجه بنگاه در

   شود.متوقف مي آنان اقتصاديرشد  رسند ونمي
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گرفته در كشورهاي مختلف در خصوص حمايت  انواع اصالحات صورت .١٣ جدول
  گذاراناز سرمايه

  كشور  اصالح
  ويتنام ه،ايلند، تركياسرائيل، ايتاليا، پاكستان، اسپانيا، ت  اظهار و افشا افزايش الزام به

  جامائيكا، تايلند  هاي مرتبطكردن معامالت با طرفقانومند تنظيم و

  جامائيكا، ناميبيا، اسپانيا  وظايف مديرانتعريف 

  مالزي، پاكستان  خصيشافزايش مجازات براي معامالت 

  كاستاريكا، اندونزي، تايلند  تقويت الزامات حسابرسي

  نگ، ايسلند، تركيههنگ ك  معرفي موازين حكمراني

  كره جنوبي    ايطبقه اقدام بر اساس هامجاز دانستن دادخواهي

  

   اتاصالح موارد مورد نظر در
اين  چندهر ند.بندي كنگذاران را رتبهوانع اصلي حمايت از سرمايهشركت خواسته شد تا م يكاز وكالي 

ايشان هكه پولد كننمي داخلي و خارجي توصيه گذارانآنها به سرمايهند اما ل جامعه نيستنماينده ك ،هاپاسخ

 وجود معد .ارنددكار مختلف قوانين سرو هر روزه با نقاط ضعف نانآگذاري كنند. زيرا را در كجا سرمايه

ك ي براينبنا .ستا گذارانروي سرمايهپيش هاي مرتبط از بزرگترين موانعبا طرف اطالعات درباره معامله

  .)١٤ (جدول باشدمديران را ناممكن ميهاي خالف كاري نشان دادنبراي معيار اثبات عالي 

  

  گذارانحمايت از سرمايه رويپيشموانع اصلي  .١٤ جدول
    )درصد( سهم كشورها  موانع

  ٥٣  هاي مرتبطفقدان اطالعات درباره معامالت با طرف

  ٣٩   به سطح پرونده جنايي گذارانسرمايهه دلافزايش قطعيت ا

به  يتسود حاصل از معامالت شخصي حتي پس از محكوم در حفظديران متوانايي  

  وظيفه  تخطي از

٣٧  

  ١٣  نيت سوء در موارد تخلف و مسئوليت مديران 

  ٨   عدم دسترسي به اسناد شركت يا متهم
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   :شودگذاران در برابر معامالت شخصي ميسرمايه از حمايت موجب ر نوع اصالحاتچها

 گذاران در مورد منافع مديران در معامالتايهبه سرم ارائه اطالعات،  

 براي انجام معامالت شخصيذينفع گذاران غيريا سرمايه ديرانبه تاييد م املزا   

  تاييد سهامداران  در خصوص قوانين گريز از هايراهحذف  

 هاي قوي برخوردارند.كمك به طرح دعاوي حقوقي در كشورهايي كه از دادگاه  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ييمولد استان و شناسا ريد و غكسب و كار مول طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث

 
 

    Page 30 of 74 
  

 شماره قرارداد :   مباني نظريكليات موضوع و فاز اول: 

 

  30 

  پرداخت ماليات. ٩

  
 جيل آمدهدر ان .تاس شدهمي و ناپسندي شمرده هاي قديم فعاليت نكوهيدهآوري ماليات از زمانجمعاخذ و 

طعنه ها ه آنباست كه يكي از يهوديان خشكه مقدس در زمان حضرت عيسي (ع) حواريون را تحقير كرده و 

هنگام  رايط درشاين ؟ خوردگناهكاران غذا ميليات و با چرا پيشواي شما با ماموران وصول ما زد كهمي

 ين محكوميغه گيوتتبا  اعدامجرم خيانت به به ماموران وصول ماليات نيز مشاهده شد زيراانقالب فرانسه 

   شدند.

براي  پوليهيچ  اخذ مالياتبدون  .است بسيار ضروري و حياتي ماليات آوري انواعجمع حالبا اين

ا و هه بنگاهب هاختوجود ندارد. اين زيرساساير زيربناهاي عمومي  وفرودگاه  ،ادهج ،دادگاه ،مدرسه ساخت

  داشته باشند.  تريمناسب اوضاع اقتصاديو  وري بيشتركند تا بهرهجامعه كمك مي

رخي بكه برخي مناسب و  آوري ماليات وجود داردجمع براي مختلفيهاي در عين حال روش

 اند.رسوش ميه فربي توليد كرده و را تصور كنيد كه كاالهاي مصرف يبنگاه هغيرمناسب هستند. براي مقايس

سود  رصدد١٤ پردازد كه مجموعاًدرآمد و ماليات بر سوخت مي ماليات بر ،ر هنگ كنگ اين بنگاهد

 ترونيكي والكنه ساالنياز به تشكيل پرونده  هاپرداخت اين مالياتبراي  است. ساالنه اين بنگاه ناخالص

م به نگاه ملزروسيه سفيد، همين بدر  حالي كهدر . لزامات مالياتي استرعايت ا جهتساعت وقت  ٨٠صرف

 ،يات زمينمال ،قلنوحمل ماليات ،ارزش افزوده بر ماليات ،درآمد شامل ماليات بر نوع ماليات ١١ پرداخت

- بر نهاده هاياتمالاين  است كهت بر معامالت ماليات سوخت و ماليا ،ماليات محيط زيست ،ماليات دارايي

ات مالي دد،ي متعهاوجود كسورات و معافيت رغمشوند. عليتوليدات وضع ميمجددا بر  و ي توليديها

 يديفعاليت تول بايد يابنگاه  شود، بنابراينبالغ مي ساالنه سود ناخالص درصد١٢٢به  در اين كشور يپرداخت

-پرداخت ميبه سه اداره  را ماليات ١١٣ هابنگاه در اين كشور اقدام نمايد. فرار مالياتي به يا را متوقف كند

اقدام ف اينساعت وقت صر ١،١٨٨ شود وانجام ميبر روي كاغذ  تنها تكميل فرم د كه تمامي مراحلنكن

 وجبمتاخير  ويچيدگي اين پ .انجامدطول مي به دو سال ي نزدلغ مالياتااد مباستردمربوط به مراحل  .شودمي

ان قرار جهلياتي اي ماهترين نظام در بين پر دردسرترين و پرهزينه در كشور روسيه سفيدظام مالياتي شده تا ن

   .)٨- ١(كادر  گيرد.
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ي هاخ بر نركار معموالً ومربوط كسب مالياتنظام  طرفداري از اصالح در هارائه شد يهااستدالل

-گمراههت جاز سه ي هايچنين استدالل ارائه .ها تاكيد داردكتدرآمد شر ماليات بر نرخ خصوص مالياتي به

   كننده است.

ين ا و ها بودهنگاهسهم اندكي از كل بار مالي ماليات ب تنهاها درآمد شركت اينكه ماليات بر الف)

سود  درصد١٦ها فقط درآمد شركت ماليات بربراي مثال است.  درصد٢٥كمتر از  توسطبه طور م ميزان

ع متعدد ديگري از گيرد زيرا انوارا دربر ميص سود ناخال درصد٥٧لياتي بنگاه خالص است اما كل قبوض ما

ماليات  ،كار محليوكسب ماليات ،زمين ماليات بر ،ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر دارايي ها مانندماليات

وجود  مربوطه ياهها و معافيتپس از لحاظ كردن تخفيف ،ماليات ديگر ٩ماليات وسيله نقليه و  ،اجتماعي

موانع  طلوبي برير متاث و اصالحات مربوط به نظام مالياتي سازيساده ،د. در چندين كشور اروپاي شرقيندار

بر  ماليات اصالح برتا حدودي به خاطر تمركز  اين عدم موفقيتعلت  كار نداشته است.وروي كسبپيش

  درآمد بوده است.

  

   

   و دشوارترين شرايط پرداخت ماليات.تفكيك كشورها براساس آسانترين ١كادر 
  

  موضوع: كل ماليات قابل پرداخت (واحد: درصد سود ناخالص)
 كمترين بيشترين

 عربستان سعودي ١ ازبكستان ٧٦

 عمان ٥ موريتاني ٧٦

 عراق ٦ اوروگوئه ٨٠

 كويت ٨ آرژانتين ٩٨

 عربي هامارات متحد ٩ روسيه سفيد ١٢٢

 مالزي ١٢ يمن ١٢٩

ي دموكراتيك جمهور ١٣٥

 كنگو

١٤ 

  

  هنگ كنگ

 ايران ١٥ برزيل ١٤٨

 ورتوريكوپ ١٨ سيرالئون ١٦٤

 سنگاپور ٢٠ بوروندي ١٧٣
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  ها (واحد: تعداد در سال)موضوع: پرداخت

 كمترين بيشترين

 هنگ كنگ ١ ساحل عاج ٧١

 افغانستان ٢ جامائيكا ٧٢

 نروژ ٣ و هرزگوين بوسني ٧٣

 سوئد ٥ بنين ٧٥

 موريسجزيره   ٧ ايناوكر ٨٤

 پرتغال ٧ كنيدومينجمهوري  ٨٥

 اسپانبا ٧ جمهوري كنگو ٩٤

 شيلي ٨ قيزستانقر ٩٥

 ايرلند ٨ روسيه سفيد ١١٣

 زالندنو ٨ ازبكستان ١١٨

  
  

  موضوع: زمان الزم براي رعايت قوانين مالياتي (واحد: ساعت در سال)
 كمترين بيشترين

 يعربه امارات متحد ١٢ جمهوري ٩٣٠

 سنگاپور ٣٠ و پرنسيپ سائوتومه ١٠٠٨

 عراق ٤٨ ويتنام ١٠٥٠

 ايبيامن ٥٠ بوليوي  ١٠٨٠

 پياتيو ٥٢ ارمنستان ١١٢٠

 عمان ٥٢ نيجريه ١١٢٠

 تايلند ٥٢ الروسب ١١٨٨

 اسپانيا ٥٦ كامرون ١٣٠٠

 سويس ٦٣ اوكراين ٢١٨٥

 زالندنو ٧٠ برزيل ٢٦٠٠

  

  موضوع: آساني پرداخت ماليات

 ترينسخت رينتآسان

 هئاوروگو هنگ كنگ
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 بوليوي عربي هامارت متحد

 ونزوئال عمان

 ارمنستان عربستان سعودي

 كلمبيا كويت

 الجزاير عراق

 اوكراين افغانستان

 جمهوري كنگو سنگاپور

 موريتاني يسيسو

 روسيه سفيد مالزي

  

ز معامالت يك اهاي مالي و فهرستي كشور خواسته شد تا صورت ١٥٥براي تهيه اين گزارش از حسابداران 

يت مالي با وضع اهكشور اين تمامي در هارا مورد بازبيني قرار دهند. اين بنگاه در كشورشانبنگاه استاندارد 

راحل دازد و مد بپركه بنگاه باي يكل ماليات ،دهندگان خواسته شدد. از پاسخنيكساني شروع به فعاليت كر

 زشرماليات بر ا د شركت،ماليات بر درآم املش ،ماليات تمامي انواع. ايندتعيين نماداري انجام آن را 

 مالي ه كل باري محاسبها براها و معافيتتخفيف و تمامي ....ماليات محيط زيست وافزوده، ماليات تبليغات، 

  در نظر گرفته شد.  يماليات
درصد ٢٣ فزوده،اماليات برارزش  رخن اين كشوردر د. قراردهينظر مداوروگوئه را به عنوان نمونه كشور 

درصد  ٤١عادلم ،اگر هزينه نيروي كار در نظر گرفته شودارزش افزوده (فروش منهاي هزينه مواد) است. 

ها، يتمعاف و تاركسواز لحاظ كردن  شود. بعدسود ناخالص (فروش منهاي هزينه مواد و نيروي كار) مي

س أر . درسود ناخالص) است درصد١١معادل با ( صلدرصد سود خا٣٠ برابر ماليات بر درآمد شركت

درصد سود ناخالص ٢٧ معادلكه قرار دارد پردازد ماليات حق بيمه تامين اجتماعي هايي كه بنگاه ميماليات

 .است ود ناخالصس درصد١آنها مجموع  كهنوع ماليات ديگر  ٨و  يدرصد١ماليات بر سرمايه  ،است

گذارد باقي مي ددرص٢٠ تنها بنگاهدرصد سود ناخالص بوده و براي ٨٠تي ماليات پرداخ كل بنابراين مجموع

 سود وي كند گذاردر محصوالت جديد سرمايه وهاي ديگر را بپردازد و تجهيزات را حفظ تا همه هزينه

  بين سهامداران توزيع نمايد.  حاصله را

 ١٠از اين  كشور ٦. در خوردارندبر ماليات تجاري سطح باالترين ي است كه ازكشور ١٠ مياناروگوئه در 
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در بخش رسمي اين كشورها قادر به  هااين بنگاه. استمجموع ماليات تجاري از سود ناخالص بيشتر  ،كشور

درصد ٢٠در آلباني است.  كشورها انگيزه براي فرار مالياتي بسيار قوياين  و در بسياري از ندفعاليت نيست

اين ميزان فرار  دهد.درصد افزايش مي٥٠اخالص بنگاه را به ميزان از قبوض مالياتي، سود ن فرار مالياتي

  دهد.درصد سود ناخالص بنگاه را افزايش مي٣٥ معادل درصد و در بوليوي٤٣در كنيا به اندازه  مالياتي

ندي كشور بتبهرميانگين  هايبراساس شاخص پرداخت ماليات، يا دشواري شرايط بندي در مورد آسانيرتبه

يانه مركشورهاي خاو باشد.ها و زمان مورد نياز براي رعايت قانون ماليات ميليات، تعداد پرداختدر كل ما

ار التين ب . كشورهاي آمريكايبرخوردارندپرداخت ماليات  و شرايط ترين روشآساناز و شرق آسيا، 

 كشورهاي ت.رعايت قانون اس هاي ناشي ازكنند كه علت اصلي آن هزينهرا تحمل مي مالياتي سنگين

ي اداري بار مال مترينكيافته از توسعه نيز از بار مالياتي باالي برخوردارند. با اين حال كشورهاي يآفريقا

  هاي مالياتي متوسطي دارند.برخوردارند و نرخ

  

 درصد٦٠روژن در كشور .بسزايي برخوردار است اهميت از پيچدگي رعايت قوانين مالياتي نيز ب)

- يابند جمعده ميصورت الكترونيكي تشكيل پرونماليات كه به نوع  ٣ استفاده از با هاسود ناخالص شركت

 درصد٤٦ ، تا تنهااست مات مالياتي الزمل با مقاتعام ٦٢ و مالياتنوع  ١٤ ،ليپينيف در برعكس. دشوآوري مي

 بين اتي را دريمديريت مال ،كشورها درصد٩٠در ي اقتصاديهابنگاه .دشوآوري جمع شركتهاسود ناخالص 

 ،قيزستانرق ،كامبوج ،بنگالدش شامل در چندكشور .برشمردند كاروروي فضاي كسبپيشمانع اصلي  ٥

  .شوديمبرشمرده ي هاي مالياتنرخ ساالري مالياتي مشكلي بزرگتر ازديوان با مواجهه ازبكستان و روسيه

 .آورنديمه دست ب تسهيالتياختي چه توجه دارند كه در قبال ماليات پرد به اين نكته هابنگاهج) 

 نالندر فنرخ ماليات د برخوردار است. مكزيك نسبت به باالتري به نسبت تجاري هايماليات از فنالندكشور 

ي ماليات مال شكايات كمتري درباره بار فنالنديهاي بنگاه . امااست درصد٣١ مكزيك در و درصد٥٢

 خدمات زيربناها و در كيفيت باال با كشور ١٠بين  در اين كشور را ،نديفنال هايبنگاه اين موضوع كه. دارند

  .قضيه مربوط است به همينكنند اجتماعي رتبه بندي مي

- نيز كمتر است. ماليات پيچيدگي مالياتي و ترهاي تجاري پايينماليات نرخ كشورهاي ثروتمنددر  

درآمدهاي باالتر  ها ومعناي دردسر كمتر براي بنگاهسريع به  و كم هزينهبا نظام اداري  متوسط هاي ساده و

هاي و ماليات آوري ماليات در نظر بگيرندها را نقطه جمعبنگاهبرعكس كشورهاي فقير تمايل دارند تا  .است
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براي فرار مالياتي ايجاد  مناسبي گيزهان ،ايپرهزينه و هاي پردردسرمالياتچنين  .دنماينتجاري باالتري وضع 

بنابراين اگر يك  .رسدناخالص مي سود درصد٢١به  ه آمريكامتحد اياالت كشور ري دراماليات تج. كندمي

باعث افزايش سود  ،مبلغ ماليات %٢٠به اندازه مالياتي فرار ،دالر سود ناخالص داشته باشد ١٠٠شركت 

. خالص استسود نا افزايش در درصد٥شود كه معادل با دالر مي ٨٣ به دالر ٧٩ ناخالص پس از ماليات از

  .افزايش خواهد يافت درصد٦٣ به ميزان با فرار مالياتي سود اين انيتموريكشور اما در 

   اتاصالح موارد مورد نظر در
امــا  .نمايــد جــدي ايــن را ايجــادسياسي شــده و منازعــات  هايتواند موجب ايجاد چالشمياصالحات مالياتي 

نفــع  ا و هــم دولــتهــهــم بنگــاه انگيــزه نماينــد بــراي رشــد ايجــادد و ها ساده و عادالنه باشنهنگامي كه ماليات

  :شودبراي اين اقدام به شرح زير اشاره مي روش ٤ قسمت بهدر اين .خواهند برد

 ها.ماليات تجمع  

 ژهها و امتيازات ويعافيتكاهش م. 

 مالياتي تشكيل پرونده تسهيل مراحل. 

  درحال توسعه.شورهاينرخ مالياتي درك باتعديلگسترش پايه مالياتي  

  داليل انجام اصالحات

ه در صــورتي كــ .تندقابــل پرداخــت هســ به ســادگي دهند زيرامالياتي را ترجيح ميترين پايينهاي ها نرخبنگاه

اكثــر  .نــدمطلــوبي دار اتخــدم ،هاي مالياتيپرداخت قبالها در بنگاه ،باشندباال  ي مالياتيهانرخ انتظار دريافت

نرخهــاي  اوقــات بــه جــاي اغلــبدر  .دهدروي نمياتفاقاين كشورهاي در حال توسعه  در وصاوقات و به خص

 در بــين لي اســت.اصــايــن كشــورها  مشكل ،رسمي بزرگ يا مخارج عمومي ناكافيبخش غير مالياتي ناكافي 

 ،اهــيــاتايــن مال تــايج اجتمــاعي بهتــر نــدارد.بــا ن رابطه مستقيم و شخصــي پرداخت ماليات باالتر ،كشورها اين

-نمــي زنــدگي نرخ سواد و يا اميد بهموجب ارتقاي  ،دهددر بهداشت و آموزش را افزايش نميمخارج دولت 

 ربناهــاي بهتــر وزيارائــه  بــه معنــايبــاال  هــايماليــاتدريافت همچنين  .دهدنمي را رگ و مير كودكانو م شود

   نيست.مات عمومي بيشتر خد

 در ايــن مــوارد آورد. بــراي مثــال فســادنتايج نامطلوبي به بــار مــي ،ناعادالنههاي سنگين و ماليات اخذ 

دو برابــر بيشــتر نســبت بــه  ،در پرداخــت ماليــات دشواري ينبا بيشتر داراي ٣٠در  فعال هايبنگاه شود.بيشتر مي
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مشــكل بــه عنــوان مشــكل را رســمي هــاي غيرپرداخــت ،كشور با آساني پرداخت ماليات ٣٠در  فعال هايبنگاه

احتمــال  ،بنگاههــاي اقتصــادي آفرينكــار ارتبــاط مــداوم يــك مــأمور اداري بــا .ســازنداصــالحاات مــي اصــلي

نظــر  اعمــالفضــا را بــراي  نيــز قوانين حجيم و اغلــب متنــاقص كند. تعداد پيچيدگيرا بيشتر مي رشوه پرداخت

در  ،ح دارنــد كــهوضــعيتي تــوجياكثــر كارآفرينــان در مواجهــه بــا چنــين  ســازد.اي مطرح مــيو سليقهشخصي 

آنهــا  كنــد،هاي زيادي را طلب مــيبا فعاليت بنگاهها در بخش غيررسمي هزينهكنند. ليت اقتصاد غير رسمي فعا

   .يابد.اهش مي كضروري دائماً و خدمات عمومي ارائه دولت براي مالياتي پردازند و درآمدهيچ مالياتي نمي

-دولــت نيــز پــس ها برايكارآمدسازي ماليات رند بلكهبميناز اصالحات نفع هاي اقتصادي بنگاه تنها

اقبــت مر ،وزشتوانســت صــرف آمــمنــابعي كــه مــي ،نظــام ماليــاتي پيچيــده ادارة آورد.بوجود مي را اندازهايي

 ،مــاركدان كشــور در شــود.براي اداره ديگران اين نظام ناكار هزينه مي زير ساختارها شود. ساخت بهداشتي و

آمــد كرونــر در ١١٣شــود كــه صــرف مــديريت ماليــاتي مــي (و سيصد پــول دانمــارك) هر يك كرونر ازايبه

 ٧٧ ) تنهــا(وسيصــد پــول مجارســتان نــتييــك فور ازاي هــربــه مجارستان كشور در اما.شودحاصل ميمالياتي 

 ٣٣فقــط  (و سيصــد پــول مكزيــك) يك پــزو نيز به ازاي هر مكزيك كشور د. درشواد ميت درآمد ايجنيفور

   د.شومي حاصلپزو 

 ،كمتــر . بــار مــالي ماليــاتشــودميكــاروموجب شــادابي و پويــايي فضــاي كســبياتي مال نظام اصالح

-ش در ماليــاتكــاه درصــد١٠د كــه دهــمياخير نشان  هايبررسي .كندگذاري ميها را تشويق به سرمايهبنگاه

اصــالح  ود.شــمــي  درصــد٧تــا گــذاري باعث افزايش ســرمايه ،ماليات برارزش افزوده هاي غير مستقيم از قبيل

ري گــذاســرمايه هبــشــد و بنگاههــا توانســتند  تغييــر ها از اينبنگاهدر كشور غنا موجب رضايت ماليات شركتها 

اراتر كــ نيــز هــاياتمال ازير سازندعايد مي يبازدهي باالتر ،ييهاگذاريبه عالوه چنين سرمايه .ي بپردازندبيشتر

-ايش بهــرهافــز ي موجــبماليــات كــه نظــام اصالحنظام براورد شده است  در هند يك اند براساس مصاحبهشده

   .شده است درصد٦٠وري تا 

 ايجــادد و بــا يابــافــزايش مــي ،مناسبآوري جمع شيوه هاي كمتر وماليات اخذ صاد نيز بااقت رشد كل

-بــه شــود.مــي ايجادشتري مشاغل بي هاي بيشتر تشويق شده و درنتيجهبه انجام فعاليتها بنگاه هاي مالياتيانگيزه

و  دهشــ هــاافزايش در تعداد بنگــاه درصد٧/٣موجبها يك درصد كاهش در نرخ ماليات شركت طور متوسط

   .دهدميافزايش  درصد١/١ سطح اشتغال را نيز تا
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  . تجارت خارجي١٠
  

ين كشور ر اد هاي اقتصاديپذيرد، بنگاهبا توجه به اينكه در كشور بوروندي توليد دوچرخه صورت نمي

ا صورت تانزاني وكنيا  تواند از دو مسيرنمايند. واردات به كشور بوروندي مياقدام به واردات اين كاال مي

ست و همچنين ز كنيا امتر اسوم كالزحمه انبارداري در تانزانيا يكپذيرد. با توجه به اينكه هزينه پايانه و حق

دات كاال م به واراقدا تانزانيا براي واردات ترجيح دارد. اما آهن وجود دارد انتخاب كشوردر اين كشور راه

روز جهت تخليه  ٨روز براي اخذ تأييد ورود،  ٥٠كند. زيرا روز زمان صرف مي ١٢٤از اين مسير در حدود 

راي ترخيص از روز ب ١٢روز براي انجام مراحل گمركي، يك ماه براي حمل با قطار،  ١٥كاال در بندر، 

د به امضا و تأييد سند باي ١٩شود. براي انجام اين اقدامات در حدود ري و... زمان صرف ميگمرك و بارگي

  مقام مسئول برسد. ٥٥

در كشور سوريه اقدام به صادرات كاال مستلزم كسب مجوز و دريافت گواهي مبدًا از وزارت   

- ضا و تأييد ميام ١١٩و  سند ١٢كند و مستلزم كسب روز زمان صرف مي ٤٩باشد. اين مراحل بازرگاني مي

  باشد.

طلبد، صادرات در آلمان و اما برخالف اين كشورها كه فرايند تجارت خارجي زمان زيادي مي  

م سبي انجاد مناپذيرد و در كشور دانمارك نيز كه با بازرگانان برخورسوئد با كسب يك امضاء صورت مي

نان اين كشورها باشد. بازرگاسند مي ٣زم كسب كند و تنها مستلروز زمان صرف مي ٥شود، اين مراحل مي

مان زصرف  تري نسبت به كشورهايي كه فرايند تجارت خارجي در آنها مستلزماز شرايط بسيار مناسب

  )١٥باشند. (جدول ي است، برخوردار ميطوالن
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. تفكيك كشورها بر اساس آسانترين وضعيت ١٥جدول 
  مراحل تجارت خارجي

  ترينسخت   آسان ترين
 سوريه دانمارك

 مالي سوئد

 يترهار آلمان

 قرقيزستان فنالند

 زامبيا هلند

 ازبكستان سنگاپور 

 رواندا روژن

 بوروندي اتريش

 نيجر بلژيك

 عراق اسپانيا

  

طور كامل در روي بخش تجارت بهمنافع ناشي از انجام تجارت و همچنين برخي موانع پيش  

 گ جهاني،ارهاي بزرو فاصله از بازها سهميهها، شده مستند شده است. تعرفه هاي انجاممطالعات و بررسي

اما  شود.مي متوقف اي كه در برخي اوقات تجارت كامالًدهد، به اندازههزينه كاالها را بشدت افزايش مي

اپيماهاي و هوتر سريع هاياي، اين موانع تجاري را كاهش داده و با استفاده از كشتيتوافقات جهاني و منطقه

  تر شدن است. بزرگ، جهان در حال كوچك

سال قبل و سهم تجارت خاورميانه بدون  ٢٥با اين حال سهم آفريقا از تجارت جهاني، نسبت به   

صادرات نفت، كاهش يافته است. دليل اين كاهش آن است كه كارآفرينان در اين مناطق با موانع بيشماري 

مورد كاالهاي ساخته شده، مجموع هزينه گمرك و حمل و نقل،  براي انجام صادرات مواجهند. در

ها حتي از هزينه تعرفه بر صادرات، بزرگترين هزينه تجارت در كشورهاي در حال توسعه است. اين هزينه

كنند نيز باالتر است. توافقات تجاري به استثناي انعقاد موافقتنامه با اتحاديه كه كشورهاي ثروتمند وضع مي

ها توجهي ندارند. به همين بين كشورهاي آمريكاي مركزي با اياالت متحده آمريكا به اين هزينه اروپا و
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روي تجارت را برطرف نمايند. به علت كشورهاي انجام دهنده اصالحات نتوانستند بزرگترين موانع پيش

ق گمرك وكار) مراحل اداري و زماني كه از طريهمين دليل است كه در گزارش حاضر (انجام كسب

  ).  ٢ كنيم ( كادرشود و استفاده از زيرساختار تجاري مثل جاده، بندر و انبارداري را بررسي ميصرف مي

  

  وكارهاي تجاري انجام كسب. شاخص٢ كادر
ردات يك هاي صادرات و وامراحل اداري الزامي براي انجام رويه» وكارانجام كسب«گزارش 

سازي هه آمادروع بكند. مرحله اداري از زماني كه بنگاه شري ميمحموله كاالي استاندارد را گردآو

ل مي مراحد. تماكنگيرد را محاسبه ميكند تا زماني كه محموله در انبار مشتري جاي مياسناد مي

آن  كميلترسمي كار شامل توافق قراردادي بين دو طرف براي تحويل كاال و زمان الزم براي 

د. شومي يز ثبتهاي بين مرزي ناد و امضاءهاي الزم براي ترخيص كاالشود. تمامي اسنمحاسبه مي

  شود: مرحله تقسيم مي ٤براي مثال فرايند ورود به 

  . ارائه اسناد الزم پيش از ورود براي اينكه محموله بارگيري شود، ١

  . مراحل اداري الزم طي ورود كشتي در بندر و جابجايي در پايانه مربوط، ٢

  هاي گمركي، ز بازرسي. عبور ا٣

  ).١٦ ونقل زميني براي تحويل بار به انبار (جدول. حمل٤

 لي است،اي اصهونقل زميني كه نيازمند زير ساختبه طور ميانگين، دو مرحله شامل بنادر و حمل

يش از باز ورود  سازي اسناد قبلگيرد. ولي آمادهفقط يك چهارم كل زمان صرف شده را دربر مي

صرف  . زماني كه محموله در حال حمل است جزو زماندهدان را به خود اختصاص ميصف زمن

مان زاسبه شود و به محضي كه بازرگان اسناد پس از ورود را تكميل كرد، محشده محاسبه نمي

مان زشود. يشود، محاسبه شروع مهنگامي كه مراحل بارگيري انجام مي شود و مجدداًمتوقف مي

  شود.مل و نقل زميني، شامل زمان ترانزيت نيز محاسبه ميمورد نياز براي ح

اربري، بهاي اهبنگ اطالعات درباره اسناد و امضاهاي مورد نياز و زمان تكميل هر مرحله اداري توسط

ير زه شرح العمكاران گمركي و مقامات بندري با استفاده از چند فرض براني، حقخطوط كشتي

  شود: تهيه مي

  شود.فوتي) حمل مي ٢٠ه شده در يك بار كانتينري كامل (. محصول مبادل١
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مللي البين دهاي. اين محصول جزو كاالهاي خطرناك نبوده، نياز به يخچال نداشته و از استاندار٢

حصول مآوري اين اطالعات چندين گروه سالمت و ايمني محيط زيست برخوردار است. در جمع

  ت.رفته اسرار گجات مورد نظر قه، چاي، كاكائو و ادويهشامل منسوجات، پارچه، وسايل منزل، قهو

  

. تعداد روزهاي صرف شده براي انجام مراحل رويه واردات در مناطق مختلف ١٦جدول 
  جهان

ل از قب اسناد مناطق مختلف جهان
 ورود

جابجايي 
 بندر و در

 هخليت

  گمرك و
 بازرسي 

  نقل حمل و
 زميني و

 انبار

 كل زمان

 ١٤ ٢ ٢ ٢ ٨ افتهكشورهاي توسعه ي

 ٢٨ ٣ ٤ ٣ ١٨ اقيانوسيه شرق آسيا و

 حوزه آمريكاي التين و

 ٣٦ ٣ ٥ ٤ ٢٤ يبائكار

 ٤٣ ٤ ٩ ٥ ٢٥ فريقاشمال آ خاورميانه و

 ٤٣  ٧  ٧  ٤  ٢٥ آسياي  و ياروپاي شرق

 ٤٧ ١٠ ٧ ٦ ٢٤ جنوب آسيا

 ٥٩ ٩ ١٠ ٨ ٣٣ جنوب صحراي آفريقا

 ٣٩ ٥ ٦ ٥ ٢٣ جهانكل 
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گرفته در كشورهاي مختلف در خصوص قوانين  صورتاصالحات  . انواع١٧جدول 
  و نقل تجاريامور گمركي و حمل

  كشورها  اصالحات
 و،مبيا، مصر، گواتماال، جامائيكا، پرلك كامرون،  در گمرك محدود تعيين سقف زماني

  روسيه

  مجارستان فيجي،  الكترونيكي هايتشكيل پرونده

  پاكستان، اوگاندا، يمن ،آلمان  حذف مجوزهاي تجاري

  شرقيموريس، تيمورجزيره  اتريش،  شنايي بازرسان با تحليل ريسكآ

  رواندا فيليپين،  هاي قبل از حملتوقف بازرسي

  چين، موريتاني، امارات متحده عربي افغانستان، بنادر بهبود زير ساختار راه ها و

  ياپاناما، اسپان ايران، اتوماسيون پرداخت ماليات تجاري

  

  موارد مورد نظر در اصالحات
 ات دراصالح ونقل كاالهاي تجاري، سه روش از موثرترين راههايهاي مربوط به حملبراي كاهش هزينه

  باشد: مي ميالدي به شرح زير ٢٠٠٤سال 

 بررسي اسناد تجاري تشكيل پرونده الكترونيكي  

 استفاده از سياست ارزيابي ريسك در خصوص انجام بازرسي  

 ونقل اي قوانين امور گمركي و حملالح منطقهاص  

. البته مل استمديريت بازرسي و گمركي قبل از ح ،سپاريهاي متداول اصالحات پيمانيكي ديگر از راه

رخي دهد و ب كاهش سپاري نتوانسته است خدمات بهتري ارائه دهد، ضايعات كاالها رادر اغلب اوقات پيمان

  شده است.  اوقات نيز موجب افزايش فساد
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 شيموانع پ نيشتريو ب نيكشورها براساس كمتر كيتفك .١٨جدول 
 صادرات يرو

  موضوع: تعداد روز 

    بيشترين   كمترين

 ٦٧ بوروندي ٥ دانمارك

 ٦٧ مالي ٦ آلمان

 ٦٩ آذربايجان ٦ ليتواني

 ٦٩ هاريتر ٦ سنگال

 ٧١ بوركينافاسو ٦ سنگاپور

 ٨٢ ودانس ٦ سوئد

 ٨٧ چاد ٧ بلژيك

 ٩٣ قزاقستان ٧ فنالند

 ١٠٥ عراق ٧ هلند

 ١١٦ آفريقاي مركزي ٧ نروژ

  

  

  تعداد اسناد :موضوع

    بيشترين   كمترين

 ١١ ايران ٣ دانمارك

 ١١ مغولستان ٤ اتريش

 ١١ نيجريه ٤ فنالند

 ١٢ اكوادور ٤ آلمان

 ١٢ الئوس ٤ نروژ

 ١٢ سوريه ٤ اسپانيا

 ١٣ اوگاندا ٤ سوئد
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 ١٤ قزاقستان ٥ استراليا

 ١٤ رواندا ٥ ليتواني

 ١٦ زامبيا ٥ سنگاپور

  

  تعداد امضاءها: موضوع

    بيشترين   كمترين

  ٣٣  اتيوپي  ١ آلمان

  ٣٣  مالي  ١ سوئد

  ٣٥  گرجستان  ٢ استراليا

  ٣٥  سودان  ٢ اتريش

  ٣٨  آفريقاي مركزي  ٢ كانادا

  ٣٩  نيجريه  ٢  دانمارك

  ٤٠  آذربايجان  ٢  استوني

  ٤٢  هوري كنگوجم  ٢  اسرائيل

دموكراتيك  جمهوري  ٢  زالندنو

  كنگو

٤٥  

  ٥٠  عراق  ٢  سنگاپور

  

  داليل انجام اصالحات 
شده، كه شامل هزينه در كشورهاي در حال توسعه، هزينه انجام معامالت تجاري در مورد كاالهاي ساخته

ر اتحاديه اروپا و اياالت ها دشود، بيش از هزينه تحميلي تعرفهانجام امور گمركي و هزينه حمل و نقل مي

درصد ارزش صادرات در كشورهاي درحال ١٠ متحده آمريكا است. هزينه تشريفات اداري معادل بيش از

درصد ارزش  ١٨ درصد و در كشور نيجريه ١٤ هاي تجاري در كشور گرجستانباشد. هزينهتوسعه مي

شود نقل تجاري ناكافي موجب ميوشود. همچنين عدم كارايي امور گمركي و حملصادرات را شامل مي
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هاي درصد به هزينه٦تا  ٤ها مجبور شوند موجودي كاالي بيشتري در انبار نگه دارند كه اين امر كه بنگاه

  شود.به يك رويا تبديل مي» زمان به موقع«افزايد. با اين شرايط توليد در توليد مي

خوردارند، به اسناد و امضاهاي كمتري ونقل تجاري كارا بركشورهايي كه از امور گمركي و حمل  

اي هه رويهبوط بنتيجه زمان كمتري نيز براي انجام مراحل اداري و تشريفات گمركي مر نياز دارند و در

ا نشان هررسيتر است. بدهند. در اين كشورها فعاليت صادركنندگان آسانصادرات و واردات اختصاص مي

صادر شده با  براي كاالهاي درصد ارزش كاال ٥/٠ ونقل، معادلدهد كه هر روز تاخير اضافي در حملمي

  آهن هزينه دارد.كشتي يا راه

- بتوان زمان حمل انجامد و با انجام اصالحاتيروز به طول مي ٢٠ونقل كااليي به عبارت ديگر، اگر حمل

يجاد خواهد شد. اي جويدرصد ارزش كاال، براي صادركننده صرفه٥روز كاهش داد. به ميزان  ١٠ونقل را به 

حميل تار مالي زيرا ب ست پيدا كننددهاي قابل قبول توانند در اين زمينه پيشرفتحتي كشورهاي فقير نيز مي

- يايجاد م زينههمانده، شده ناشي از مراحل پيچيده اداري، بيشتر از زيربناهاي حمل و نقل ضعيف و عقب

  كند. 

ر انجام تشريفات گمركي و تقاضاي متعدد رشوه، موجب مواجهة بازرگانان با تاخيرهاي طوالني د   

ند. ائه نماياچاق اركنند و كاالها را از طريق قشود كه آنان از عبور از مرزهاي گمركي مجاز اجتناب مي

يرد و كيفيت كاالي وارد شده صورت نپذ شود كه نظارتي برورود كاال از طريق قاچاق موجب مي

  ه ماليات بر واردات نيز حاصل نشود.بيني شده از رادرآمدهاي پيش

ونقل و گمرك به عنوان هاي حملدر بسياري از كشورهاي توسعه نيافته مانند بوروندي هزينه  

راي بتقاضا  ،ر اندكشود. زيرا با توجه به وجود درآمد ساالنه بسياها محسوب نميبزرگترين مشكالت بنگاه

شتري بر ير بيشود و اين امر تأثالها، لوكس محسوب ميدريافت كاالها در سطح پاييني است و عمدة كا

ي وان مانعبه عن ها جهت اخذ رشوه نيزضمن مراجعات مكرر نيروي پليس به بنگاه فعاليت بنگاه دارد. در

عنوان  هاي تجاري بهرغم اين موضوعات كاهش هزينهشود. عليروي فعاليت بنگاه محسوب ميپيش

  .درار گيرقكار تواند در دستور هاي اقتصادي ميوكار بنگاهاي كسبراهكار مناسبي جهت ارتقاي فض
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  ها. اجراي قرارداد١١
  

 كند:مي خالصه ها را چنينبرخورد دادگاه يك بنگاه منسوجات در كشور تيمور شرقي، تجربه خود در مدير

ر دند. زيرا كنميناده ها استفهاي فعال در اين كشور در مواقع روز اختالف از دادگاههيچكدام از بنگاه

د.س. با شواهد خهاي اين كشور هر فردي كه رشوه بيشتري پرداخت نمايد دادگاه به نفع او صادر دادگاه

ين اري در اف تجا بيشتر به يك معجزه شبيه است. حل اختالهاين شرايط وصول طلب با استفاده از دادگاه

براي وصول  يك بنگاه .كشدروز طول مي ٩٩٠يند مرحله اداري است و اين فرا ٦٩انجام به كشور ملزم 

د. اين شرايط الزحمه وكيل بپردازهاي دادگاه و حقدالربراي هزينه ١٨٠٠دالري خود بايد  ١٠٠٠طلب 

دول ود (جشاز دشوارترين كشورها براي اجراي قراردادها شناخته  موجب شده است كه تيمورشرقي يكي

١٩ .(  

  

اس آسانترين و دشوارترين . تفكيك كشورها براس١٩ جدول
  وضعيت بحران قراردادها

 تريندشوار آسانترين

 بنين نروژ

 زستانيقرق دانمارك

 جمهوري كنگو ژاپن

 هسوري زالندنو

 چاد يسلندا

 سودان تونس

 كامرون ليتواني

 آفريقاي مركزي يونان

 جمهوري دموكراتيك كنگو يسئسو

 تيمورشرقي ه آمريكااياالت متحد
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ها در تيمور شرقي، امكان بهبود اوضاع در هر كشوري وجود دارد. رغم ناكارايي شديد دادگاهيعل  

دومين  .گرددها و اجراي حكم پس از اعالم راي قاضي برميترين شكايت به موضوع تاخير دادگاهعمده

حيت صال است. سومين موضوع شكايت به عدم ضوع طوالني بودن مراحل تجديد نظرشكايت مربوط به مو

ل فساد به عضكشور، م ٤٣ت مربوط مرتبط است. در و شايستگي منشي دادگاه، ضابط قضايي و ساير مقاما

  عنوان يك مشكل جدي مطرح است. 

هاي اجراي قراردادها را اصالح كردند. كشور صربستان و كشور رويه ١٦ميالدي  ٢٠٠٤در سال   

، ورهاي قزاقستانكش باشد را كاهش داد.حل دادگاه ميروز از زماني كه صرف مرا ٤٠٠نگرو تقريبًا مونته

  لتوني، اسلووني و ويتنام نيز تاخيرها را كاهش دادند. 

ني براي سقف زما ها و تعيينخواهيتجديدنظر  ترين روش انجام اصالحات در اين زمينه، كارآمدسازيرايج

دند تا ضع كرقوانيني و و رواندا جمهوري چك، روماني تشكيل پرونده است. پنج كشور برزيل، بوروندي،

ان و ويي در زمجرفهصكنند. با انجام اين اصالحات و مطمئن شوند بدهكاران از اين فرآيند سوءاستفاده نمي

ابه در سال الحات مشجام اصها استفاده نمايند. در كشور اوگاندا پس از انها توانستند از دادگاهبنگاه ،هزينه

دي اذعان داشتند درصد افزايش يافت. فعاالن اقتصا٦٢هاي تجاري تشكيل شده هميالدي، تعداد پروند ٢٠٠٢

يس ولتي (رئد اماتمقو  ها ايمان و اعتماد بيشتري پيدا كردندكه بعد از انجام اصالحات آنان به دادگاه

  د. نكنياد مي هايشان از قضاتجمهور) در سخنراني

   

    

رهاي مختلف در خصوص شرايط گرفته در كشو . انواع اصالحات صورت٢٠جدول
  هادادگاه

  كشورها  اصالحات
روسيه سفيد، برزيل، بوروندي، جمهوري چك، روماني،   كارآمدسازي فرايند تجديد نظر

  نگرورواندا، صربستان و مونته

  آلمان، قزاقستان، لتوني، لهستان، رواندا  كوتاه كردن زمان اجراي حكم

  نگرو، ويتنامفيليپين، رواندا، صربستان و مونته  تعيين سقف زماني براي احكام صادره
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  بوروندي، لتوني  معرفي صورت جلسات دادگاه

  اسلوواني  ايجاد مديريت موردي

  

  اصالحات در موارد مورد نظر
گواتماال  يتاليا وارهاي ها بايد سريع، عادالنه و كم هزينه باشند. وجود تاخيرهاي طوالني همانند كشودادگاه

به  اجعهرر مشند. اگوفصل اختالفات خود باحل رايسازد تا دنبال ابزارهاي ديگري بمجبور مي ها رابنگاه

ر باشد خورداهاي بااليي بردادگاه همانند كشورهاي تيمورشرقي و جمهوري دموكراتيك كنگو از هزينه

چكي از ه كورويابند تنها گپذيرد و كساني كه در اين بازار حضور ميمعامالت تجاري كمتري صورت مي

لت ثروت ر اين حادرند. ها ارتباط داواسطه روابط فاميلي قومي يا معامالت قبلي با دادگاهه مردم هستند كه ب

  شود. كمتري خلق مي

  انجام سه نوع اصالح به شرح زير در اين مواقع ضروري است: 

 ها گيري پروندهكاهش تاخير در فرايند تصميم  

 ي تجديد نظر به دادگاه عاليهاكاهش تعداد ارجاع درخواست 

 اجع اجراي حكمرايجاد فضاي رقابتي با تعدد م 

 
  دهد. انجام چهار نوع راهكار اصالحي، زمان الزم براي اجراي يك قرارداد را كاهش مي

  هاي ساده شده محاكمه، ارائه خالصه مذاكرات يا رويه . ١

 آوري و استماع اظهارات شهود، سازي مراحل جمعساده . ٢

 ليات مديريت موردي، تغيير عم . ٣

  تجاري،  هاي سادهخصوص پرونده گيري درتر براي تصميمهاي سطح پاييناستفاده از دادگاه . ٤

  

  داليل انجام اصالحات
ها وجود دارد. دليل اول آنكه اجراي آسان دادگاه رايط حاكم برش چندين استدالل قوي براي اصالح

ناحيه قضايي در كشور ايتاليا نشان  ٢٧ها دارد. يك بررسي از كدهي بيشتر بانقراردادها رابطه نزديكي با وام
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كشيد كه معادل سال طول مي ٥/٤ماه يا تقريباً ً  ٥٣هاي تجاري طور ميانگين رسيدگي به پرونده دهد كه بهمي

در  . تاخيرمستند شده است» وكارانجام كسب« ، كه با استفاده از متدولوژيباشدمي روز ١٣٩٠بيش از 

ونيز كه از كارايي  شهر شود. ناحيه قضاييها ميشدن بسياري از پروندهها موجب انباشتهگي به پروندهرسيد

نفر وجود دارد. و ارائه  ١٠٠٠ مورد پرونده بالتكليف و در جريان در هر ٢٢مطلوبي برخوردار است تنها 

ية قضايي كاالبريا كه درصد درآمد ساالنه منطقه است. اداره ناح٤٠تسهيالت به بخش خصوصي معادل 

نفر است، ارائه تسهيالت به بخش خصوصي تنها حدود  ١٠٠٠مورد در هر  ٥٠نشده،  هاي بررسيپرونده

مناطقي از  ها درگيرد. بانكها نيز تحت تاثير اين موضوع قرار ميدرصد درآمد منطقه است. نرخ سود وام١٠

ها را با درصد بهره كمتر از مناطقي كه پرونده٤رند وام را با ها برخورداترين تاخير دادگاهايتاليا كه از كوتاه

  پردازند.مي كنند،تاخير رسيدگي مي

هاي هاي جديد و استخدام توسط بنگاهورود بنگاه ،هايي با كارايي باالدليل دوم اينكه وجود دادگاه  

رابطه  بر،مانزپردردسر و هاي دادگاهي وجود رويه دهد. در اروپاي مركزي و شرقي،فعال را افزايش مي

يز محدود نها را درصدي تعداد كسب و كارهاي جديد دارد. اين موانع رشد شركت ٨٠مستقيمي با كاهش

ها فعاليت ير قراردادبا تأخ ايي كه در كشورهاي با اجرايهبنگاه ،ها با شرايط مشابهبنگاه در مقايسهسازند: مي

  كنند.يدرصد كمتر كارگر استخدام م١٨كنند، مي

، ، لهستانرواسيدهد. كشورهاي كدليل سوم آنكه، انجام اصالحات، تقاضا براي بودجه دولتي را كاهش مي

 رانه) درورت سصنگرو و اسلووني از بيشترين تعداد قضات و كادر اداري دادگاهي (به صربستان و مونته

ها در اهخير دادگين تاتردگاهي و طوالنيترين مراحل اداري دااروپا برخوردار هستند. اين كشورها با پيچيده

ا كاهش ها رگاهز دادسازي اجراي قراردادها درخواست براي بودجه بيشتر مورد نيامنطقه مواجه هستند. ساده

و كادر  ه قضاتها در كشورهاي هلند و دانمارك تنها يك چهارم بودجدهد. براي مثال بودجه دادگاهمي

  ي (به صورت سرانه) است.اداري مورد استفاده در كرواس

رداخت پمي اگر كشور بلغارستان نيز همانند استوني به اصالح فرايندهاي مربوط به اجراي قراردادها  

تري ارف مناسبصتوانست به منمود، يك سوم بودجه قضايي را ميهاي مدني را اصالح ميقوانين رويه و

شود كه ها ميهاي بيشتري به دادگاهرجاع پروندهتر، موجب ارايند قضايي سادهف عالوهاختصاص دهد. به 

دهد. را پوشش مي ميليارد دالر اعتبار تخصيص داده نشده خارج از نظام رسمي قضايي ٤شود برآورد مي
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شغل ايجاد كند زيرا مبلغ  ٧٠٠٠٠تواند حدود سال، چنين اصالحاتي مي ٥دهد كه دقيقًا در ها نشان ميتحليل

  وكار جديد در دسترس خواهد بود.كسببيشتري براي عمليات 

تر و ها سريعدليل چهارم اينكه سالمت قوه قضائيه در كشورهايي باالتر است كه صدور راي پرونده  

حو نگاه بهر داددها دريابند كه خدمات حل اختالفات مراحل اداري كمتر است. در اين كشورها اگر بنگاه

  كنند.ر استفاده ميها بيشتشود از دادگاهانجام مي مطلوبي

سختگيرانه باعث  كنند كه الزامات و مراحل اداري محكم ومتخصصان حقوقي اغلب استدالل مي  

اداري  يچدگيندارد. پ مصداق شود. اما حداقل در كشورهاي در حال توسعه اين موضوععدالت بيشتري مي

 آنها از نتيجه لي مشكل شود. درهاي معموشود تا فهم و درك فرايند اين اقدامات براي بنگاهباعث مي

شورهايي كآورند. تر و اغلب غيررسمي روي ميهاي سادهكنند و به گزينهها پرهيز ميه به دادگاهعاجرم

ها اهد كه بنگيستنمانند مصر كه از مراحل اداري بيشتري براي اجراي قراردادها برخوردارند، كشورهايي ن

توسط  نجام شدهاسنجي خالف اين موضوع كامالً صادق است زيرا در نظر تر تلقي كنند. امافرايند را عادالنه

با عدالت و  ،مترشود كه مراحل اداري ككشور نشان داده مي ٨٢بنگاه اقتصادي در  ١٠٠٠٠بانك جهاني از 

 وع شده واب رجطرفي بيشتر در نظام حقوقي رابطه دارد. مراحل اداري كمتر باعث افزايش رضايت ارببي

  نمايد.ايي را معتبرتر مينظام قض
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  تعطيل كردن كسب و كار .١٢

  
 ١٩٨٥سال در "ون.چيزي و براي دشمنانم، قان براي دوستانم، هر"كند كه يك ضرب المثل برزيلي عنوان مي

عاليت ه فادام ر بهميالدي يكي از توليد كنندگان برزيلي با مشكالت مالي مواجه شد. هنگامي كه شركت قاد

الك ت. مبيكار شدند و هيچ وجه نقدي براي پرداخت حق سنوات كارگران وجود نداش نبود، كارگران

آغاز  فيه پيچيدهميالدي تقاضاي تجديد سازمان (ورشكستگي) نمود. فرايند دادرسي تص ١٩٩٠سال  بنگاه در

شيد تا ل كال طودو س نهاتها و اختالفات مالي مواجه شد بنابراين موارد متعددي از دادخواست اشد و قاضي ب

اي ورشكستگي، تنها سال بعد از تقاض ١٥فهرست مدعيان و شاكيان تهيه شود. با توجه به اين مراحل پيچيده 

شكستگي را ميالدي قانون جديد ور ٢٠٠٤ ها تصفيه شده است. كشور برزيل در سالنصف بدهي كمتر از

ا شانس دهد تاند اجازه ميشده هايي كه با مشكل مواجههاي تجديدسازمان به شركتتصويب نمود. رويه

- يمههندگان بعتباردباشند. با انجام اين اصالحات ابيشتري براي اعمال نفوذ بر صورتجلسات مذكور داشته 

 مان موردزست. شده، نسبت به مطالبات مالياتي از اولويت برخوردارند و مطالبات كارگري نيز محدود ا

يل مشابه قانون سال رسيده است. اگر قانون جديد برز ٥ل به سا١٠انتظار براي ورشكستگي نصف شده و از 

شود. شور وارد ميكسال به اقتصاد اين  ٦ميليارد رئال (واحد پول برزيل) در عرض  ٢٠٤اسپانيا عمل كند، 

  شود.شغل ايجاد مي ٤٠٠،٠٠٠اگر اين وجه به مصارف توليدي اختصاص يابد، بيش از 

قانون ورشكستگي را اصالح كرد. بيش از  كشور ديگر ٨٨ نيز همانند برزيل بعد از جنگ جهاني دوم كشور

سال گذشته و بيشتر در كشورهاي ثروتمند اتفاق افتاده است. اين اصالحات  ١٠نيمي از اين اصالحات در 

معموًال با نتايج مطلوبي همراه بوده است. نرخ بازيابي دعاوي مدعيان شركت ورشكسته شامل 

ران و دولت در كشورهايي كه به انجام اصالحات اقدام نمودند، بسيار باالتر است. اعتباردهندگان، كارگ

دهد تا از بحران هاي فعال و پويا اجازه ميشده به بنگاهدليل اين نتايج آن است كه نظام ورشكستگي اصالح

. هركشوري شوندهاي ضعيف به سرعت ورشكسته ميمدت به سالمت عبور كنند و تنها بنگاهنقدينگي كوتاه

هاي فعال كه مشكالت موقت را ضعيف يا كمك به بنگاه هايهاي موثري براي تعطيل كردن بنگاهبايد رويه

شود. در هاي اندكي از ورشكستگي استفاده ميكنند داشته باشد. در اين ميان در خصوص بنگاهتجربه مي
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 پرونده ١٠،٠٠٠توسط حدود ميالدي به طور م ٢٠٠٣و  ١٩٩٩هاي كشورهاي ثروتمند در طول سال

 ،در كشورهاي كامرون مورد بوده است. ٥٠ ورشكستگي وجود داشته است. اما در كشورهاي فقير كمتر از

  پرونده در خصوص ورشكستگي وجود دارد.  ١٠گرجستان و الئوس هر كدام كمتر از 

باشند. اما نبايد هاي شكست خورده مواجه نميهر چند اين كشورها، با مشكالتي از لحاظ بنگاه  

ي كشورها باعث احياء كسب و كارها شود. حتي در هاي پيچيده ورشكستگيانتظارداشته باشيم رويه

گي ز ورشكستيريت اها بدون تغيير مالكيت و مدآميز كه در آن بنگاهثروتمند، نرخ تجديد سازمان موفقيت

درصد و در ٣درصد، در فرانسه ١٢كا خارج شوند، بسيار اندك بوده و اين سهم در اياالت متحده آمري

ر وت دعاوي بدر كشورهاي فقير بهتر است بر بهبود نقاط ق باشد. انجام اصالحاتدرصد مي٢انگلستان 

  اهش يابد.كها بدهي بيمه شده خارج از ورشكستگي متمركز شده و بنابر اين اتكاء و مراجعه به دادگاه

  

  اصالحات درموارد مورد نظر 
اٍي ه تاخيرهبواسط پذيرد. مطالباتصورت مي اورشكستگي در اكثر كشورها به صورتي ناكار دمتأسفانه فراين

-گه مينسرپا ا ري ضعيف هاكنند يا بنگاههاي فعال را تعطيل ميهاي باال و قوانيني كه بنگاهطوالني، هزينه

ان بستانكاران، اداره زيع ميسنت براي تو ٣٢رود. به طور ميانگين از يك دالر مطالبات تنها دارد از بين مي

وصول را دارند و  سنت بدترين نرخ ١٧ ماليات و ساير مدعيان وجود دارد. كشورهاي جنوب آسيا با ميانگين

رخي بوسعه يافته و سنت در رتبه بعدي قرار دارند. تنها در كشورهاي ت ٢٧پس از آن كشورهاي آفريقايي با 

جدداً را م توانند نصف يا بيشتر طلب سررسيد شده خوديكشورهاي با درآمد متوسط اعتباردهندگان م

  .ندندريافت ك

هاي ضبط رهن و حق دعاوي، نرخ وصول را به آساني باال توانند با بهبود فرآيندكشورهاي فقير مي  

يد الحات مفر اصببرند. در كشورهاي با درآمد متوسط، نيز سرعت تصفيه حساب بايد در اولويت باشد. ساي

و  هااهكاهش قدرت دادگ ،هاي تجديد نظرستا تهيه تخصص ويژه، محدود ساختن درخواستدر اين را

امل ند شتواپرداخت به مسئول اموال براي حداكثرسازي ارزش ملك است. انجام اصالحات همچنين مي

  مواردي به شرح زير باشد. 

  تشويق به استمرار فعاليت كسب و كارهاي فعال و پويا  
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 ردهندگان تشكيل كميته اعتبا 

 اعطاي فرصت مجدد به كارآفرينان جهت شروعي تازه  

  

  استمرار فعاليت كسب و كارهاي فعال و پويا  تشويق به
هاي گاهعاليت بنرائه فكنند. با اميد به اهاي ضعيف شده ولي فعال را حفظ ميقوانين ورشكستگي كارا، بنگاه

ب كردند. اما سال گذشته تصوي ٢٥ازمان را در كشور قوانين مربوط به تجديد س ٦فعال و پويا بيش از 

تي و عمليا مالي هاي ضعيف نيست تا امورتصويب قوانين مربوط به تجديد سازمان به معناي كمك به بنگاه

 ي را حفظويايپخود را تجديد ساختار كنند. مراحل تجديد سازمان در كشور آلباني، هيچ بنگاه فعال و 

-يند نشان مبرمي هاي تجديد سازماني پيشايي كه بنگاه را از طريق رويههاي كشورهنكرده و نتايج پاسخ

به تالش  كه ملزم تنامدهد هيچ بنگاه فعال و پويايي حفظ نشده است. مراحل اداري در الجزاير، اكوادور و وي

-يپويا م عال وتضمن ارائه فعاليت يك بنگاه فمبراي تجديد سازمان قبل از ورشكستگي هستند، به ندرت 

  باشد.

  

براساس باالترين و بيشترين كارايي در  كشورها تفكيك .٢١ جدول
  عملكرد فرايند ورشكستگي

  )سالواحد ( زمانموضوع:  

   بيشترين   كمترين

 ٧/٥ فيليپين ٤/٠ ايرلند

 ٨/٥ يه سفيدروس ٦/٠ ژاپن

 ٩/٥ تركيه ٨/٠ كانادا

 ٢/٦ آنگوال ٨/٠ سنگاپور

 ٧ عمان ٩/٠ تايوان

 ٨ موريتاني ٩/٠ بلژيك

 ٢/٩ چك ٩/٠ فنالند

 ١٠ برزيل ٩/٠ نروژ
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 ١٠ چاد ١ اسپانيا

 ١٠ هند ١ انگلستان

  

  درصد ملك)واحد: هزينه (موضوع: 

   بيشترين   كمترين

 ٣٨ نيآلبا ١ كلمبيا

 ٣٨ دومينيكن ١ كويت

 ٣٨ فيليپين ١ هلند

 ٣٨ وئالونز ١ نروژ

 ٤٢ گينه ١ سنگاپور

 ٤٢ سيرالئون ٥/٣ بلژيك

 ٤٢ اوكراين ٥/٣ كانادا

 ٦٣ چاد ٥/٣ فنالندا

 ٧٦ آفريقاي مركزي ٥/٣ ژاپن

 ٧٦ الئوس ٥/٣ تايوان

  

  هر دالر) سنت درواحد: ( وصول طلبنرخ موضوع:

   ترينپايين   باالترين

 ٩/٢ هاييتي ٦/٩٢ ژاپن

 ٦/٢ جرين ٣/٩١ سنگاپور

 ١/٢ زيمبابوه ١/٩١ نروژ

 ٦/١ كنگوجمهوري ١/٩٠ كانادا

 ٦/٠ آنگوال ٤/٨٤ تايوان

 ٥/٠ برزيل ٨٩ فنالند

 ٠ شرقيتيمور ٨٨ ايرلند
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 ٠ الئوس ٧/٨٦ هلند

 ٠ آفريقاي مركزي ٦/٨٦ بلژيك

 ٠ چاد ٣/٨٥ انتانگلس

  

تواند به ارائه فعاليت ها ميبرعكس، اتكا به ابزارهايي مانند اعطاي حق دعاوي و تسويه حساب  

-منجر مي ان جديدحق دعاوي اغلب به فروش كل بنگاه جهت ارائه به مالكشود. استفاده از  منجرها بنگاه

رهايي ر كشوها نيز دكند. حتي در شرايط تسويه حسابشود كه آن را به صورت يك بنگاه فعال حفظ مي

ادي قدامات افرام اين اا انجباشند. بها به ارائه فعاليت مشغول ميمثل بوتسوانا، دانمارك، لهستان و سوئد بنگاه

-اي پويا ميهبنگاه ئه فعاليتشوند زيرا اراپردازند از مزايايي برخوردار ميميها به بنگاه كه به اعطاي اعتبار

وند زيرا شدار ميرخوربدرصد وصول باالتري باشد. كارگران بنگاه نيز با اين اقدام از مزايايي  متضمن تواند

  كنند. آنها نيز مشاغل خود را حفظ مي

تري هاي مناسبهاي فعال، روشارائه فعاليت بنگاه استفاده از روش تجديد سازمان، برايعالوه بر   

محض اينكه  كشور جهان به ٢٥نيز وجود دارد. نخست اينكه الزامي به قطع عمليات بنگاه نباشد. در 

تسويه  رايندفدوم اينكه  .ها، ملزم به توقف عمليات هستندها تاييد شد بنگاهدادخواست تسويه حساب

ه مال ارائند احتها در سومين سال ورشكستگي هستها در طوالني مدت انجام نشود. هنگامي كه بنگاهحساب

يندهاي فرآ كند وفعاليت بسيار ناچيز است. فرآيندهاي كوتاه مدت به حداكثرسازي ارزش ملك كمك مي

  شود. هاي بنگاه ميطوالني اغلب باعث كاستن از ارزش دارايي

دهد يد برزيل فروش بنگاه در آغاز ورشكستگي را تشويق كرده و به خريداران اجازه ميقانون جد  

ها تنها پس از پايان هاي مالياتي و كارگري دريافت كنند. قبًال فروش داراييها را بدون مسئوليتتا دارايي

ه بود. ساير ها تابعي از مطالبات بنگاپذيرفت و ارزش دارايييافتن دادخواست ورشكستگي صورت مي

داللت دارد كه به مسئول اموال  اصالحات انجام شده نيز مفيد هستند. يكي از اين اصالحات به اين نكته

ي كه به يهادهد تا وامشود تا عملكرد قراردادها را باطل يا الزامي كند. و يا به بنگاه اجازه مياجازه داده مي

ه فعاليت دامنمايند. اين اقدامات احتمال ا مستردت دارد را دهنده اولوياند و براي وامتازگي دريافت كرده

دهد. همچنين مديريت بنگاه، اجازه اخراج كاركنان را در درصد افزايش مي٣٨درصد به ٢٢بنگاه را از 

انجام اين اصالحات از فوايد بسيار زيادي  كند تا به حفظ شركت كمك كند.فرايند ورشكستگي پيدا مي
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سنت در يك دالر  ٥٩دارند ميانگين وصول طلب ها را فعال نگاه ميشورهايي كه بنگاهبرخوردار است. در ك

  سنت است. ٢١پردازند اين ميزان تنها است اما در كشورهايي كه به اين اقدام نمي

  

  داليل انجام اصالحات 
ه كيي رهادهد. در كشومطالبات قابل وصول را كاهش مي درصدتنگناهايي در شرايط ورشكستگي،  وجود

ه كود دارد اري وجگذروي سرمايهكنند، عامل بازدارنده قوي پيشاز قوانين پيچيدة ورشكستگي استفاده مي

ش مي ي افزايهاي پرداخت نشده و ريسك مالنتيجه درصد وام دهد دردسترسي به اعتبارات را كاهش مي

گي ه ورشكستكقير ي در كشورهاي فيابد زيرا اعتباردهندگان قادر به وصول وامهاي منقضي شده نيستند. حت

د تا شويق نموتان را توان به عنوان تهديدي تلقي كرد و بدهكارافتد، قوانين كار را ميبه ندرت اتفاق مي

درصد ٩٥فارغ از ورشكستگي به مذاكره و تجديدساختار بنگاه بپردازند. در كشور مصر در حدود 

  گيرد. ها صورت مياخت غيررسمي بدهيهاي ورشكستگي براي سرعت بخشيدن به پرددرخواست

وكار است. قوانين ورشكستگي تر آنها به فضاي كسبها به معناي ورود آسانتر بنگاهخروج آسان  

رشكسته هاي واهق بنگتواند كارآفرينان را تشويق كند. انجام اصالحات در قوانين، به منظور تشويمناسب مي

اين براي ها اهدهد. آزاد گذاشتن بنگدرصد افزايش مي٩تا  ٨د به شروعي تازه، نرخ كارآفريني را حدو

 رها را درمايهسها را بپذيرند و انجام اقدامات الزم از طريق فرآيندي كارا، مردم و موضوع كه شكست

-شتر ميي شغلي بيهاوكارها موثرتر و تعداد فرصتدر نتيجه كسب دهد.و بهينه قرار مي موقعيتي اثربخش

 شود. 
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  ١٥مباني تئوريك تاثير فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي. ١٣

ا مدير گذارد امعريف كلي مجموعه عواملي است كه بر عملكرد بنگاه تأثير ميمحيط كسب و كار در يك ت
تواند نوسانات برق را ن را به سهولت تغيير دهد. مثآلً كيفيت برق. هرچه مدير هزينه كند، نميتواند آنمي

 ا فراهم كند. رهاي بسيار باال امنيت كاهش دهد و يا با هزينه

را  حقيقاتشتبوده كه ابتدا در كشور پرو » هرناندو دسوتو«ار است مبدع بحث بهبود محيط كسب و ك
تي كه اگر بخش خصوصي بخواهد فعاليت كند با چه مشكالپرداخت تحقيق اين به وي  .شروع كرد

 دان توجهنها چنآكه قبالً به و مهمي است روبروست؟ مراحل اداري، رشوه، زمان زياد و غيره نكات برجسته 
مين پذير نيستند يعني آنها گرچه زدر كشورهاي فقير بانكمردم دارايي اكثر  قد است،معتدسوتو  شد.نمي

ادي و مكند. دارايي يا مبتكر هستند ولي سازمان ثبت اختراعات از آنها حمايت نمي .دارند ولي خانه ندارند
اي شكل گرفته شود و سرمايههاي پشتيبان تبديل به دارايي مولد نميمعنوي افراد به دليل ضعف سيستم

 توان آن را اصالح كرد.كند بفهمد كه چگونه ميشود و مشكل را به سيستم اداري نسبت داده تالش مينمي

. بردال ميهاي توليد را بااوًال محيط كسب و كار هزينه ت دارد:ير اهميل زيبه دالمحيط كسب و كار 
اي كه محيط كند يكي هزينهي كه بنگاه پرداخت ميايكي هزينه روبرو هستند،دو نوع هزينه ها با زيرا بنگاه

هاي محيطي كشور هزينه ٥كند. براساس كاري كه بانك جهاني قبالً انجام داده بود در مقايسة تحميل مي
تومان  ١٠٠وليد و يعني اگر توليدكننده كااليي را ت .درصد بود ٢٧نسبت به ارزش فروش كاال در تانزانيا 

ر لهستان همان اما د .درصد است ٢٧كند هايي كه محيط تحميل ميهزينه كند،هزينه پرداخت مي
ها شامل نوسانات قطع برق، ميزان رشوه و مشكالت كه اين هزينه .درصد است ٩هاي محيطي هزينه

 ان و يكير لهستدو توليدكننده به يك اندازه كارا و خالق يكي د است. بنابراين اگرسيستم قضايي بوده 
 قدرت وكند هايي تحميل ميآنكه در تانزانيا است محكوم به شكست است چون محيط هزينه شند،با تانزانيا
ر كسب و دامناسب . اين كمترين مشكلي است كه محيط نكندرا كم مي لهستاني پذيري بنگاه با بنگاهرقابت

 كند.كار ايجاد مي

يش از بيا و ه بزرگ يش از اندازها را بمشكل بعدي اين است كه محيط كسب و كار نامناسب يا شركت
رف بزرگ از يك ط زيرا .دورهاي كوچك و بزرگ از بين ميو امكان تعامل بين شركت .دنكمياندازه كوچك 

د نيگري بسپارد اگر كار را به دنكنحس مي مسولين بنگاه وجود دارد چونها شدگي نامناسب شركت
 ارد و ازنها تخصص ندآكه در  كنندايجاد ميواحدهايي را بنابراين  .شودمشكالت غيرقابل كنترلي ايجاد مي

 د.نشواين رو متحمل هزينه اضافي مي

                                                
  كسب و كار كمك گرفته شده است.  يدر مورد فضا يبانك جهان ٢٠٠٨و  ٢٠٠٦ن قسمت از گزارش سال ي. در نوشتن ا ١٥
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دهد. وقتي سيستم قضايي هاي مالي را كاهش ميامكان مشاركتهمچنين فضاي كسب وكار نامناسب 
نكه  ايآيد. مي ينامكان مشاركت مالي در اقتصاد پاي ،نامناسب باشد يا امنيت به درستي تعريف نشده باشد

يستم در كشورهاي پيشرفته تفكيك مالكيت از مديريت صورت گرفته يكي از عواملش اين است كه س
 قضايي حامي و پشتيبان اين تفكيك است.

قادر به هاي كوچك هاي بزرگ و بنگاهاين است كه بنگاه فضاي كسب وكار نامناسب مشكل ديگر
سازي شبكهدارند، سيستم قضايي و حقوقي يكپارچه و روان  كه يدر كشورهاياز طرفي  نيستند.شبكه ايجاد 

شعار  .ها هستند كه با هم در حال رقابتند يعني يك بنگاه منفرد نيستاين شبكه هخيلي راحت است. امروز
وري و قدرت رقابت اي در ايجاد بهرهبدليل اهميت توليد شبكه» ١٦اي توليد كن يا توليد نكنيا شبكه«نوين 

 پذيري است.

ليدكننده تواست. سمت اقتصاد غيررسمي ها به حركت بنگاهنتيجة ديگر محيط نامناسب كسب و كار 
ؤيد متواند وام بگيرد و رشد كند يعني اقتصاد غيررسمي كند ولي در اثر آن نمياز پرداخت ماليات فرار مي

اي سازي فض ادي، آساننيازهاي رشد اقتصبنابراين يكي از الزامات و پيش است.ها بنگاهكوچك ماندن 
ر ده فعاليت بها اهها پر هزينه و دردسرساز باشد، بنگكسب و كار است. زماني كه مقررات كسب و كار بنگاه

ي هاعاليتهاي بزرگ و گسترش فگذاريشوند. و از آنجا كه امكان سرمايهبخش غير رسمي متمايل مي
اشي از نهاي فهها كوچك مانده و به شرايط صراهها در بخش غير رسمي ميسر نيست، مقياس اين بنگبنگاه

سب و د فضاي كشود. اصالح و بهبوتري ايجاد ميرسد و در نتيجه رشد اقتصادي و اشتغال كممقياس نمي
از بخش  هانگاهباندازي كسب و كار جديد شده و فضاي انتقال تواند سبب كاهش هزينه و ريسك راهكار مي

  شد و گسترش آنها ايجاد شود.   غير رسمي به بخش رسمي و ر
حلي است آسان سازي شرايط شروع كسب و كار از جمله اولين مرا :كار جديد و اندازي كسبراه

 سان باشدوكار آاندازى كسبدر صورتي كه راهزيرا  كه جهت بهبود فضاي كسب و كار مورد توجه است
ى د بيشترانتقال تعداروع كسب و كار و همچنين با ساده سازي ش شوند.هاى بيشترى تاسيس مىبنگاه

 ها راكتياتى شرتوانند بار مالمى ترش يافته و دولتسپايه مالياتي دولت گشركت به سمت اقتصاد رسمى، 
  . كندايجاد مي كاهش داده و اتخاذ اين سياست  انگيزه بيشترى براى توليد

هاي كنترلي اعطاي مجوزهاي توازن ميان رعايت ايمني و  سياست: شرايط و مقررات كسب مجوز
شود از هاي حاصل از اخذ مجوزها كه گاهي اوقات به غير اقتصادي شدن فعاليت منجر ميگوناگون با هزينه

ها از بخش رسمي اقتصاد به بخش غير مباحثي است كه اختالل در آن همواره يكي از علل انتقال فعاليت

                                                
١٦  Net Working or Not Working 
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ل ميان ايمني ناشي از اعطاي مجوزها با هزينه ناشي از اخذ آيد. از اين رو توازن و تعادرسمي به حساب مي
  آن از عوامل پيش روي آسان سازي فضاي كسب و كار است.

غلي شهاي رصتبازار كار انعطاف ناپذير از جمله موانع پيش روي ف: كارنيروي استخدام و اخراج 
ال اشتغ مقرراتشود. مي محسوب و موجب انتقال نيروي كار از بخش رسمي به بخش غير رسمي اقتصاد

اير سبه سمت  را اهبنگاه ناپذيرانعطاف مقررات ولي. شودمي وريبهرهاشتغال سبب بهبود  پذير،انعطاف
-مي روي ميآنها به استخدام كارگران غيررسهد از جمله اينكه دميسوق هاي حفظ قدرت رقابتي روش

 نند.كاري ميخوددكارگران يه مزاياي اجتماعي دهند و از اراهاي غيررسمي انجام ميآورند و پرداخت
  دهد. پذير، مزاياي آزادسازي تجاري را نيز افزايش ميمقررات اشتغال انعطاف

الحات هاي اقتصادي اصمرحله ابتدايي ورود به اقتصاد رسمي و گسترش فعاليت :ثبت اموال
ا ربادله مشده و هزينه لكيت كارايي ثبت اموال باعث تقويت حقوق مامراحل ثبت اداري است. زيرا 

  .دهدكاهش مي
و  توسعه دسترسي آسان به تسهيالت و اعتبارات بانكي از عواملي است كه در: دريافت اعتبار

هاي امش سطح وهاي اقتصادي اثر مستقيم دارد. اصالح نظام بانكي با هدف افزايبنگاه گسترش فعاليت
ذاري گمايههايي است كه به توسعه سراسخ، از سياستهاي بدون پارائه شده و كاهش تعداد درخواست

  شود.ها در بخش خصوصي منجر ميبنگاه
يران هاي شخصي مدحمايت از سهامداران شركت در مقابل فعاليت: گذارانحمايت از سرمايه

ي هاستترين سياهاي شركت براي انتفاع شخصي از مهمبراي جلوگيري از سوء استفاده از دارايي
ركت شيران داران جزء، معموال از اطالعات ريز معامالت مدشركتي است. از آنجا كه سهام حكمراني

ه آن بنگا زيان وهايي انجام شود كه مديران شركت در سود آگاهي ندارند و معامالت ممكن است با بنگاه
 عادي وام گذاري كمتر در سهسرمايه سبب كاهش انگذارعدم حمايت كافي از سرمايهنفع هستند، ذي

  . شودمي ارزش ويژه
ر سب و كاكروي فضاي ترين موانع پيشمديريت ناكاراي مالياتي از جمله اصلي: پرداخت ماليات

 ر اقتصادراني دهاي اقتصادي شرايطي بحهاي گسترده و باالتر از سود ناخالص بنگاهاست. زيرا ماليات
   شود.ا فرار مالياتي آنها ميها از فعاليت اقتصادي و يايجاد كرده و سبب خروج بنگاه

، به اسناد و وجود داردنقل تجاري كارا  و شورهايي كه امور گمركي و حملدر ك: تجارت خارجي
در نتيجه زمان كمتري براي انجام مراحل اداري و تشريفات گمركي مربوط به  بوده امضاهاي كمتري نياز

ها تر است. بررسيفعاليت صادركنندگان آسان و در نتيجه يابدهاي صادرات و واردات اختصاص ميرويه
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درصد ارزش كاال براي كاالهاي صادر  ٥/٠ونقل، معادل دهد كه هر روز تاخير اضافي در حملنشان مي
  .١٧آهن هزينه داردشده با كشتي يا راه

وجب مشوه، رمواجهة بازرگانان با تاخيرهاي طوالني در انجام تشريفات گمركي و تقاضاي متعدد 
ند. ائه نماياچاق اركنند و كاالها را از طريق قشود كه آنان از عبور از مرزهاي گمركي مجاز اجتناب مي

 يرد وشود كه نظارتي بر كيفيت كاالي وارد شده صورت نپذورود كاال از طريق قاچاق موجب مي
  بيني شده از راه ماليات بر واردات نيز حاصل نشود.درآمدهاي پيش

  
  ي اثر گذاري فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي): مسيرها١شكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  منبع: دستاورد تحقيق

  

ني بودن اي، طوالها، اجرا نكردن حكم پس از اعالم رتاخير در برگزاري دادگاه: هااجراي قرارداد
ست دي اترين موارمراحل دادرسي و تجديد نظر و صالحيت نداشتن مقامات و ضابطان قضايي از جدي

-بنگاه سب وكارك سازد و مشكلي اساسي براي فعاليتقراردادها را با مشكل روبرو مينت اجرايي كه ضما

  آورد.هاي اقتصادي به وجود مي

                                                
١٧ . World  Bank (2008). Doing Business. The International Bank for Reconstruction and Development.   
 

 مقررات كسب مجوز

  استخدام و اخراج كارگران

والثبت ام  

  اعتبار افتيدر

انگذارهياز سرما تيحما  

  اتيپرداخت مال

يشاخص تجارت خارج  

قراردادها ياجرا  

كردن كسب و كار ليتعط  

بهبود فضاي   رشد اقتصادي
  كسب و كار

كسب و كار يراه انداز  

 كاهش قاچاق كاال

 كاهش فساد مالي

كاهش هزينه توليد و قيمت 

  كاالي داخلي

يررسميش غكاهش بخ  

گذاريافزايش سرمايه  

افزايش كارآفريني

تيت حقوق مالكيتقو  



 ييمولد استان و شناسا ريد و غكسب و كار مول طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث

 
 

    Page 60 of 74 
  

 شماره قرارداد :   مباني نظريكليات موضوع و فاز اول: 

 

  60 

ي مده فضاهاي پيچيده درباره ورشكستگي، از موانع عقوانين و رويه: تعطيل كردن كسب و كار
جود وازد. اندها به تعويق ميسالكسب و كار است، كه برخي موارد پرداخت مطالبات مربوطه را تا 

ز اي كه دهد. در كشورهايتنگناهايي در شرايط ورشكستگي، درصد مطالبات قابل وصول را كاهش مي
ارد كه دوجود  گذاريروي سرمايهكنند، عامل بازدارنده قوي پيشقوانين پيچيدة ورشكستگي استفاده مي

يش ي افزاهاي پرداخت نشده و ريسك مالصد وامدهد در نتيجه دردسترسي به اعتبارات را كاهش مي
  مي يابد زيرا اعتباردهندگان قادر به وصول وامهاي منقضي شده نيستند. 

ه شده بطور خالصه ارائ ) مسيرهاي اثر گذاري فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي١شكل (در 
 است.

  

  مطالعات انجام شده  -١٤

مطالعه روند سرمايه گذاري خصوصي و موانع انجام  كسب و به  ١٨)٢٠٠٠سوملينسكي ( پفرمن، كيسونكو و
كار در كشورهاي در حال توسعه پرداختند. اين مقاله ابتدا روند سرمايه گذاري ثابت در بخش خصوصي و 

كشور را مورد  ٤٧است.  ايشان روند سرمايه گذاري خصوصي و عمومي عمومي مورد بررسي قرار گرفته
درصد  ١١,٢دهد بطور متوسط سرمايه گذاري خصوصي از نتايج بررسي نشان مياند، كه بررسي قرار داده

GDP  درصد از  ١٤,٣به  ١٩٨٥در سالGDP  رسيده و سرمايه گذاري دولتي طي اين  ١٩٩٧در سال
درصد كاهش يافته است. در ادامه مقاله به بررسي موانع انجام كسب و كار و ارتباط آنها با سطح  ٧,٢دوره 

دهد، نرخ ارز واقعي، قواعد قانوني، قابليت كشور پرداخته كه نتايج نشان مي ٧٤ري خصوصي در سرمايه گذا
گيرد عوامل اثر گذار بر سطح هاي قضايي و اعتباراتي كه در اختيار كسب و كار قرار ميبيني سيستمپيش

  سرمايه گذاري خصوصي هستند.
هاي كسب و كار ان موانع نهادي در تعريف دادهاي تحت عنودر مقاله ١٩)١٩٩٩كيسونكو، برونتي و ودر (

گذاران در شرايط عدم اطمينان و متدولوژي گزارش جهاني بخش خصوصي، به بررسي مشكالت سرمايه
كشور بين كارآفرينان پخش كردند. در  ٦٩پرسشنامه در  ٣٦٠٠پرداختند. ايشان براي بررسي اين موضوع 

مورد قابليت پيش بيني قوانين و سياست ها، اعتبار سيستم اين پرسشنامه از درك سرمايه گذاران در 
قضايي، فساد در بروكراسي يا امنيت حقوق مالكيت، موانع اصلي كسب و كار و كيفيت خدمات توزيع شده 

  توسط دولت سوال شده است. 
                                                
١٨ .Pfeffermann, Guy P., Kisunko, Gregory V., Sumlinski, Mariusz A (2000). Trends in Private Investment in 
Developing Countries And Perceived Obstacles to Doing Business.  
١٩ . Kisunko, Gregory; Brunetti, Aymo; Weder, Beatrice (1999). Institutional Obstacles to Doing Business: 
Region-by-Region Results from a Worldwide Survey of the Private Sector 
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رشد سرمايه گذاري خصوصي و هزينه كسب  "اي تحت عنوان در مقاله ٢٠)٢٠٠٤كاسرو و وروداكيس (
به بررسي سرمايه گذاري بخش خصوصي در تونس  و ساير  "ار در تونس : يك چشم انداز تطبيقيو ك

رسند كه رشد تونس بيشتر ناشي از سرمايه گذاري پردازد. آنها به اين نتيجه ميكشورهاي با رشد سريع مي
خصوصي پائين  هاي فراوان براي سرمايه گذاري هنوز سهم بخشدولتي بوده تا خصوصي و با وجود انگيزه

كنند را مطرح مي ١٩٩٠است. ايشان شواهد تجربي در مورد زيان شتاب سرمايه گذاري خصوصي در اواسط 
و به بررسي داليل اين موضوع در چارچوب محدوديت باز بودن تجاري و در نتيجه كاهش رقابت در خدمات 

عف حكمرانان اقتصادي و هاي تجاري، ضكليدي، افزايش عدم اطمينان كسب و كار در نتيجه ريسك
دهد كه هاي اين نويسندگان نشان ميپردازند. تحليلچارچوب قانوني غير شفاف و غير قابل پيش بيني مي

كيفيت چارچوب مقررات براي انجام كسب و كار بسيار بر شرايط سرمايه گذاري خصوصي اثر گذار بوده 
  است.

ها مقدار زيادي بودجه پرداخت كه موسسات و دولتاي به بررسي اين موضوع در مقاله ٢١)٢٠٠٧اروندا (
اند. بسياري هزينه شروع كسب و اختصاص به آسان كردن شروع كسب و كار و شكل گيري بنگاهها كرده

اند اما آنچه بايد مورد اهميت قرار گيرد نقش مهم ثبت كسب و كار به عنوان يك كار جديد را كاهش داده
رسي وزارتخانه دولتي و ساير بنگاهها است. اين اطالعات معتبر براي كاهش منبع اطالعاتي معتبر براي داد

هزينه مبادالت هم براي كارگران خصوصي و هم بخش دولتي مهم است. بنابراين اولويت در اصالح 
  ها بايد تاكيد بر ارزش دادن نهادهاي قانوني باشد.سياست

  

  تصريح مدل: -١٥

در مدل  باشد.ي انساني لوكاس ميشد درونزا بر اساس مدل سرمايهمدل مورد استفاده در اينجا بصورت ر
  .داگالس استباشد و مدل به فرم كاب ي فيزيكي و انساني ميلوكاس توليد متاثر از ذخيره سرمايه

)١                                             (    1, HAKHKfY  
بخش  به دو ي انسانيي انساني در اين تحقيق سرمايهرمايهبدليل فقدان اطالعات دقيق در مورد س

  هاي انجام شده روي آموزش تفكيك شده است. نيروي كار و هزينه

)٢                       (   EDULAKEDULKfY  ,,                                

                                                
٢٠ . Casero, Paloma Anos,. Varoudakis, Aristomene (2004). Growth, Private Investment, and the Cost of Doing 
Business in Tunisia: A Comparative Perspective. January 2004 
٢١ . Arruñada, Benito (2007). Pitfalls to Avoid when Measuring Institutions: Is Doing Business Damaging 
Business?. August 24, 2007 
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    حال اگر از طرفين رابطه فوق لگاريتم طبيعي بگيريم، خواهيم داشت:
)٣     ()()()()()( EDULnLLnKLnALnYLn                                         

با مطرح شدن مقوله  ٥٠نماد فناوري و عوامل موثر بر آن است. در اواخر دهه  Aدر اين معادله 
حسابداري رشد و با توجه به واقعيات آماري آشكار شده در مورد رشد موجودي سرمايه، رشد نيروي كار و 

، مشخص شد كه نرخ رشد محصول فراتر از حاصل جمع وزني رشد نيروي كار و رشد رشد محصول
آن را نشات  ٢٢موجودي سرمايه است. در توجيه اين اختالف كه به عامل پسماند شهرت يافت، گريليچس

عامل اشاره كرد. پيشرفت سازماندهي و  ٣گرفته از رويداد پيشرفتهاي فني دانست و در اين خصوص به 
  . ٢٣ايپيشرفت فني حاصله در نيروي كار و پيشرفت فني در توليد كاالهاي سرمايه تشكيالت،

مان به زطول  منظور از عامل اول اصالحات و بهبود سازماني و تشكيالتي است كه تابع توليد را در
  د: شومي كند. با لگاريتم و سپس مشتق گيري از تابع توليد بيان شده، نتيجهسمت باال منتقل مي

)٤(                           EDULKAY


   
اصالحات و بهبود سـازماني و تشكيالتي، در رابطه فوق خود را در عامل

 
A  آشكار ساخته و قادر است

A. حال آنكه اقتصاددانان به طور سنتي تغييرات در پارامتر ٢٤قسمتي از تغييرات توليد را توضيح دهد
 

را به 
) ٢بت مي دهند. به عنوان مثال در الگوي رشد نئوكالسيك كه بر تابع توليد رابطه (تغييرات تكنولوژيكي نس

استوار است، پارامتر
 

A  ،صرفأ بيانگر تغييرات تكنولوژي توليد است. اين طرز تلقي نسبت به پارامتر فوق
نيز هست كه مورد انتقاد برخي از  ٢٥يكي از ادعاهاي اصلي پيروان مكتب دورهاي تجاري حقيقي

قرار گرفته است. پيروان مكتب دورهاي تجاري حقيقي، در توجيه پسماندهاي  ٢٦قتصاددانان مانند منكيوا
برآوردي سولو اتكاي بيش از حدي به شوك هاي تكنولوژيكي غيرقابل مشاهده دارند. منكيو در اين 

روان مكتب هاي ركود در اقتصاد اشاره دارد و معتقد است كه مطابق ادعاي پيخصوص به اهميت دوره
هاي تكنولوژيكي غير قابل مشاهده بايد قادر به توضيح پديده ركود نيز باشند، دورهاي تجاري حقيقي شوك

  حال آنكه ما هيچگاه بحثي راجع به كاهش تكنولوژي موجود نمي شنويم. 
) با بسط و گسترش تفسير شوكهاي تكنولوژيكي, تالش كردند پاسخي ١٩٩٢( ٢٨و پرسكات ٢٧هانسن

اياالت متحده دارند، معتقدند كه  ١٩٩٠- ٩١انتقاد ارائه دهند. درتحليلي كه آنها پيرامون ركود  به اين

                                                
٢٢. Griliches  

پايان نامه  هاني) بر رشد اقتصادي دركشورهاي منتخب،هاي بانك جتأثير حكمراني خوب (براساس شاخص). ١٣٨٦ملك الساداتي، سعيد (.  ٢٣
  كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي. 

   ٧٨٢. ص نشرني تهران محل انتشار:. ترجمه: عباس شاكري. تئوري و سياستهاي اقتصاد كالن). ١٣٨٢( ،اچ برانسونويليام .  ٢٤
1.Real Business Cycle 
٢٦.Mankiw 
٢٧. Hansen 
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هاي معين را تغيير دهد. براي تغييرات در چهارچوب نهادي و قانوني مي تواند انگيزه هاي پذيرش تكنولوژي
تكنولوژي منفي عمل نمونه، وجود پاره اي مقررات دولتي دست و پاگير مي تواند به عنوان يك شوك 

  . ٢٩نمايد
اي ز جمله متغيره، دامنه وسيعي از متغيرهاي تأثيرگذار بر ابداع و نوآوري اAبنابراين در پارامتر 

ي، بي ابيله قنهادي و سياستهاي دولت قرار ميگيرند. درحقيقت هرعاملي مانند جنگ، نزاع هاي قومي و 
. مي بيعي و..نابع طممقررات دولتي دست و پاگير، فرآواني ثباتي سياسي، ناكآرامدي ديوانساالري، قوانين و 

  هد.دتواند با تأثيرگذاشتن بر بهره وري عوامل توليد، سطح توليد را تحت الشعاع خود قرار 
ه ر كشور بو كا با تكيه بر استدالل هاي فوق مبني بر اينكه نحوه عملكرد نهادها و زيرساختهاي كسب

 گذارد،يمتوليد  هاي توليدي و از اين طريق برخود را در بهره وري نهادهعنوان فضاي كسب و كار تأثير 
ها عي از اين شاخصلحاظ كرد و پارامتر مذبور را تاب Aتوان در پارامتر هاي فضاي كسب و كار را ميشاخص

  در نظر گرفت. بنابراين مدل مورد استفاده در اين تحقيق عبارتست از:
  

)٥(                                                      EDULAKY   
10987654321 109876543210 DbcDbcDbcDbcDbcDbcDbcDbcDbcDbcceA   

  كه متغيرها عبارتند از:
K :ذخيره سرمايه  
L :نيروي كار  

EDU :مخارج عمومي بر آموزش  
1Db : ي كسب و كار جديدراه انداز  
2Db:  شرايط و مقررات كسب مجوز 
3Db:  استخدام و اخراج كارگران 
4Dbثبت اموال : 
5Dbدريافت اعتبار : 
6Dbحمايت از سرمايه گذاران : 
7Dbپرداخت ماليات : 

                                                                                                                                                 
5.Prescott 

پايان نامه  هاي بانك جهاني) بر رشد اقتصادي دركشورهاي منتخب،تأثير حكمراني خوب (براساس شاخص). ١٣٨٦ملك الساداتي، سعيد (.  ٢٩
  كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي.
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8Dbشاخص تجارت خارجي :  
9Dbاجراي قرار دادها : 

10Dbتعطيل كردن كسب و كار :  
  آيد.) بدست مي٦ي ()، رابطه٥( بنابراين با لگاريتم گرفتن از معادله

 )()()()()( EDULnLLnKLnALnYLn    

10987654

321

10987654

3210

DbcDbcDbcDbcDbcDbcDbc

DbcDbcDbcLnEDULnLLnKcLnY


  )٦  (  

  

  ها:داده -١٦

براي انتخاب، كشورهايي كه تمامي اطالعات و آمار مورد نياز براي آزمون را داشتند، انتخاب شدند. كه 
 GDPهاي مربوط به توليد (كه به جاي آن از داده گزارشدر  ) ارائه شده است.٢٢(نام آنها در جدول 

) CD WDI) از آمار و اطالعات بانك جهاني (EDU( آموزشي هايهزينه) و Lاستفاده شده)، نيروي كار (
 CDبا توجه به اطالعات تشكيل سرمايه (مستخرج از  )Kي سرمايه (استخراج شده است. مقدار ذخيره

WDI (يكي از پارامتهاي اصلي در محاسبه ذخيره سرمايه نرخ و نرخ استهالك محاسبه شده است .
هاي مختلف داراي نرخ استهالك متفاوت است لف اقتصاد در كشورهاي مختچه بخش استهالك است. اگر

اي كشور نيازمند مطالعه ٦٨در  Kهاي مختلف براي محاسبة ولي محاسبه و لحاظ كردن نرخ استهالك
 ٥باشد. بنابراين با فرض اينكه نرخ استهالك مي گزارشبسيار گسترده و عميق است، كه خارج از كار اين 

سال گذشته صورت گرفته در سال جاري مستهلك  ٢٠هايي كه قبل از گذاريايهدرصد است، كل سرم
سال اخير است. از اين رو اگر  ٢٠هاي گذارياند و تمام ذخاير سرمايه موجود در اقتصاد، حاصل سرمايهشده

سال قبل انتخاب شود، ذخيره سرمايه در حال حاضر به صورت  ٢٠سال پايه 

20
20

2
2

1 )1(...)1()1(   TTTtt IIIIK  )كه در آنtK  ذخيره سرمايه سالt  ،tI   تشكيل سرمايه سالt  و
  .نرخ استهالك مي باشد،) است  

 ٣٠هاي فضاي كسب و كار از اطالعات منتشر شده توسط مطالعات فضاي كسب و كارهاي شاخصداده
هاي رتبه هاي اخذ شده از اين مطالعات در اين تحقيق، بصورت دادهست. دادهبانك جهاني گرفته شده ا

  باشد.ها بصورت زير ميبندي شده درآمده است. روش رتبه بندي داده

                                                
  است. موجود  www.doingbusiness.orgمربوط به اين شاخص در سايت اينترنتي  خام . اطالعات ٣٠
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تري است. هايي كه مقدار بزرگتر در آنها از لحاظ وضعيت كسب و كار بيانگر وضعيت نامناسبشاخص
شرايط و مقررات )، ي مورد نيازهزينهو  زمان، مراحل اداريمل (شا سادگي راه اندازي كسب و كارمانند 

) و ... به ي مورد نيازهزينهو  زمان، مراحل اداري( كسب مجوز جهت ساخت و ساز فضاي مورد نياز بنگاه
  اند:صورت زير رتبه بندي شده

)minmax

min

DD

DD
Db i

i 


  

iDb مقدار شاخص :i پس از رتبه بندي شدن  
iDمقدار شاخص : i 

minD مقدار حداقل شاخص :i در بين كشورهاي مورد بررسي  
maxD مقدار حداكثر شاخص :i در بين كشورهاي مورد بررسي  

تري هايي كه مقدار كوچكتر در آنها از لحاظ وضعيت كسب و كار بيانگر وضعيت نامناسبو شاخص
  اند:دهي به صورت زير رتبه بندي شگذار هياز سرما تيحماهاي است. مانند شاخص

minmax

max

DD

DD
Db i

i 


                                       

 د. كه عددشونمي ها بين صفر تا يك رتبه بنديبندي، تمامي دادهبنابراين در نتيجه هر دو روش رتبه
  تر فضاي كسب و كار است. نزديكتر به صفر بيانگر بيانگر وضعيت مناسب

  اند.برآورد گرديده Eviews6ر ها با استفاده از نرم افزامدل
  

  ليست كشورهاي منتخب ):٢٢(جدول 
Argentina Colombia Hungary Malaysia Pakistan Togo 

Australia Comoros Iceland Mali Panama Trinidad and Tobago 

Bangladesh Costa Rica India Mauritania Paraguay Tunisia 

Belgium Côte d'Ivoire Indonesia Mauritius Peru United Kingdom 

Belize Dominican  Iran Mexico Philippines United States 

Benin El Salvador Japan Morocco Rwanda Uruguay 

Bhutan Ethiopia Kenya Mozambique Senegal Zambia 

Bolivia France Korea Namibia South Africa Zimbabwe 

Brazil Gabon Latvia Netherlands St. Vincent    

Bulgaria Gambia Lesotho New Zealand Swaziland   

Cameroon Guyana Madagascar Nicaragua Sweden   

Chile Hong Kong Malawi Norway Thailand   

  



 ييمولد استان و شناسا ريد و غكسب و كار مول طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث

 
 

    Page 66 of 74 
  

 شماره قرارداد :   مباني نظريكليات موضوع و فاز اول: 

 

  66 

  برآورد مدل -١٧

ر و تست س تست ليم، اثرات ثابت و اثرات تصادفي برآورد شده و سپPoolingمدل ابتدا به سه روش 
با  ٢٥٨با  ليمر برابر Fمقدار تست هاسمن براي انتخاب مدل بهينه مورد استفاده قرار گرفته است. 

Prob=0 هاي بوده كه به معني انتخاب روشPanel (اثرات ثابت و تصادفي) در مقابل روش Pooling 
(از ابت ثروش اثرات انتخاب بوده كه به معني  Prob=0با  ٤٢است. مقدار برآوردي تست هاسمن نيز 

ه در كثابت  . نتايج مربوط به مدل اثراتاستبه عنوان بهترين روش بين روش اثرات ثابت و تصادفي) 
 بر آموزش مخارج عموميو  ذخيره سرمايه، نيروي كاردهد، متغيرهاي نشان مي) ارائه شده ٢٣(جدول 

  ست.اريك يج كامال منطبق بر مباني تئواثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارند كه اين نتا
ردن كتعطيل مربوط به  فضاي كسب و كار نيز شش زير بخش هاي شاخصدر مورد اثر زير بخش

اج ام و اخراستخدو  اجراي قرار دادها، شاخص تجارت خارجي، پرداخت ماليات، ثبت اموال، كسب و كار
ن بيشتر شد هايراند. و با توجه كه در اين متغاثر منفي و معني داري بر رشد اقتصادي داشته كارگران

 ه باكمقدار بيانگر نامناسب شدن فضاي كسب و كار است. بنابراين ضريب منفي بدين معني است 
  شود. تر شدن فضاي كسب و كار رشد اقتصادي كم مينامناسب

 به روش اثرات ثابت ): نتايج برآورد مدل٢٣(جدول 

 
 اثرات ثابت

 tي آماره ضريب

 عرض از مبدا
٨.٦١٨٢٧٤  

٦.٥٦٤٨٧٨  
(٠,٠٠٠٠) 

  نيروي كار
٠.٢٨٨٥٨٨  

٣.٠١٩٣٨٣  
(٠.٠٠٣٣) 

 ذخيره سرمايه
٠.٤١٧٣٦٥  

١٠.٥٣٩٢٨ 

(٠.٠٠٠٠) 

 مخارج عمومي بر آموزش
٠.٠٤٧٧٧٥  

٤.٤٦٩٩١٣ 

(٠.٠٠٠٠) 

 راه اندازي كسب و كار جديد 
-٠.٠٤١٩٠٣  

-١.٥٥٥٩٧٦ 

(٠.١٢٣٣) 

 شرايط و مقررات كسب مجوز
٠.١٨٩٥٩١  

٣.٩٦٠١٠٧ 

(٠.٠٠٠٢) 

 استخدام و اخراج كارگران
-٠.٠٥٨٣٥٨  

-٢.٧٣٩٥٨٩ 

(٠.٠٠٧٤) 

  ثبت اموال
-٠.١٢٩٦٥٤  

-٢.٣٣٦١٦٥ 

(٠,٠٢١٧) 

  دريافت اعتبار
٠.٠٥٢٦٣٩  

٥.٧٦٥٢٥٢  
(٠.٠٠٠٠) 

  حمايت از سرمايه گذاران
٠.٢١٨٨٧٣  

٥.١٩٧٧١٥ 

(٠.٠٠٠٠) 

  پرداخت ماليات
-٠.٠٨٩١٢٢  

-٣.٦٢٤٩٣٤ 

(٠.٠٠٠٥) 
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  اخص تجارت خارجيش
-٠.١٦٧٨٣٧  

-٢.١١٥٩١١ 

(٠.٠٣٧١) 

  اجراي قرار دادها
-٠.٨٢٥٥٢٢  

-٣.٣٠٢٨٤٢ 

(٠.٠٠١٤) 

  تعطيل كردن كسب و كار
-٠.١٥٤٢٥٤  

-١.٦٩٢٦٢٩ 

(٠.٠٩٤٠) 
2R ٠.٩٧  
2

R ٠.٩٦  

F (٠.٠٠)٠٨+ ٢.٣٥  
 F  (١٢١- ٢.٠٢)٢٥٨.٤١١٧ ليمر 

 (١٠- ١.٠٩)٤١.٦٦١٩٤ سمنتست ها

  منبع: محاسبات تحقيق

  
- ار نميددرصد معني ٩٠است ولي در سطح  نيز منفي راه اندازي كسب و كار جديدضريب متغير 

كار تاثير  متغير فضاي كسب و ١٠درصد است). بنابراين هفت متغير از  ٨٨داري آن باشد (سطح معني
اخص ب سه شي آزمون دارند. و ضريمورد بررسي طي دورهمنطبق با تئوري بر رشد اقتصادي در نمونه 

هد دان ميمثبت است كه نش حمايت از سرمايه گذارانو  دريافت اعتبار، شرايط و مقررات كسب مجوز
  مكاني و زماني مورد آزمون بر خالف انتظارات تئوريك است.  ضريب آنها در محدوده

خت پردا، ثبت اموال، ل كردن كسب و كارتعطي دهد، ضعف در هفت زير بخشنتايج نشان مي
كار  ي كسب وراه اندازو  استخدام و اخراج كارگران، اجراي قرار دادها، شاخص تجارت خارجي، ماليات
ب سه ضري اثر منفي و منطبق با تئوري بر رشد اقتصادي در نمونه مورد آزمون دارد. همچنين جديد

 كاني وم در محدوده حمايت از سرمايه گذارانو  ردريافت اعتبا، شرايط و مقررات كسب مجوزشاخص 
 و رمايهسذخيره ، نيروي كارمتغيرهاي زماني مورد آزمون بر خالف انتظارات تئوريك است. همچنين 

نطبق بر ال ماثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارند كه اين نتايج كام مخارج عمومي بر آموزش
  مباني تئوريك است.

ايج و نت گزارشفضاي كسب و كار در كشور بر اساس بررسي انجام شده در ابتداي  با توجه به ضعف
، موالاثبت ، تعطيل كردن كسب و كار هفت زير بخششود در بدست آمده از مدل تحقيق پيشنهاد مي

ي كسب ه اندازراو  استخدام و اخراج كارگران، اجراي قرار دادها، شاخص تجارت خارجي، پرداخت ماليات
مله جاز . ريزي پايدار و منسجمي جهت بهبود اين بسترهاي كسب كار انجام شودبرنامه جديد و كار

هاى شاخص باعث بيشترين ترقى دربر اساس تحقيق بانك جهاني كه مورد نياز ترين اصالحات مهمترين
اد ركى و اسنحل گمكارآمد سازى مرا، وكار اندازى كسبسازى راهساده عبارتند از:ه وكار شد انجام كسب

  . اصالح قانون ورشكستگىو تجارى 
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  خالصه مديريتي

هاي تعيين كننده وضعيت اقتصادي هر كشور است كه با توجه به آن مي توان به محيط كسب و كار از جمله شاخص

هاي بررسي و تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي كشورها پرداخت. امروزه عملكرد محيط كسب و كار در كاركرد محيط

تر تر و رقابتيمحيط كسب و كار در كشورها شفافاقتصادي تاثيرگذار و در سطح وسيعي پذيرفته شده است زيرا هرچه 

هاي مطلوب را تضمين خواهد نمود و ماحصل آن، روند رو به بهبود باشد، سالمت اقتصادي كشورها و اتخاذ سياست

  شاخصهاي اقتصادي خواهد بود. 

به سنجش و اقدام  ١٣٩٥شوراي اسالمي تا پايان سال  هاي مجلسمركز پژوهشدر سطح كشور و به صورت استاني 

اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران  ١٣٩٦نمود اما بر اساس قانون از فصل بهار ميهاي محيط كسب و كار پايش مولفه

 دار سنجش و پايش محيط كسب و كار گرديد. عهداه

شوراي اسالمي و  هاي مجلسمركز پژوهششر شده از سوي در اين گزارش سعي بر آن است تا با استفاده از آمارهاي منت

  انجام شود.بررسي وضعيت محيط كسب وكار استان فارس   اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران

مولفه  ٢٣، ارزيابي فعالين بخش خصوصي از هاي مجلس شوراي اسالميبر اساس آمارهاي منتشر شده توسط مركز پژوهش

) از فضاي كسب وكار در استان فارس ١٠از  ٨٩/٥دهنده برداشت مطلوب (ميانگين استان نشانمحيط كسب و كار در 

هاي اقتصادي در باشد. اين در حالي است كه در اين فصل ميانگين ارزيابي تشكلمي ١٣٩٥نسبت به كشور در زمستان 

  ) وضعيت نامساعدتري نسبت به فارس داشته است.١٠از  ٠٤/٦كشور (

تا پايان  ١٣٨٨دوره زماني پائيز گانه تاثير گذار بر محيط كسب و كار استان در  ٢٣هاي از بين مولفه بر همين اساس

با ميانگين  انساني نيروي اجباري بيمه باالي نرخ ،٧٥/٧با ميانگين  هابانك از تسهيالت دريافت مشكل ،١٣٩٥زمستان 

 تعهدي بي ،١٦/٧با ميانگين غيررسمي بازار از سرمايه تامين باالي نرخ و توليد مالي تامين در سرمايه بازار ضعف ،٢٨/٧

 در اقتصادي مفاسد وجود ،١٣/٧با ميانگين  پيمانكاران به خود بدهي موقع به پرداخت به دولتي موسسات و شركتها

 مواد قيمت در ثباتي بي و ٥٩/٦با ميانگين  همكاران و مشتريان هايچك برگشت ،٨٣/٦با ميانگين  حكومتي دستگاههاي

  .اند شده معرفي ١٣/٦با ميانگين  اوليه

 ،١٠/٥با ميانگين  نقل و حمل هايزيرساخت ضعف ،١٦/٤با ميانگين برق تامين هايزيرساخت ضعفهاي همچنين مولفه

 اي تعرفه موانع ،١٣/٥با ميانگين كلي  مشابه ايراني محصوالت براي كم تقاضاي و خارجي كاالهاي خريد به مردم تمايل

 مصرف دست به محصول رساندن مشكالت و توزيع نظام ضعف ،١٥/٥با ميانگين  اوليه مواد واردات و محصوالت صادرات
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و   ٨٨/٥ تعهدات انجام به قرارداد هايطرف اجبار و هاشكايت به موثر رسيدگي در دادسراها ضعف ،١٩/٥با ميانگين  كننده

هاي تاثيرگذار بر به نسبت مساعدترين مولفه ١٣/٦با ميانگين  گذاري سرمايه و توليد به مربوط مقررات و قوانين ثباتيبي

  اند.بوده در طي دوره مذكورمحيط كسب و كار  استان در زمستان 

 ١٣٩٦ بهار در كار و كسب محيط شاخصهاي منتشر شده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران بر اساس گزارش

 تابستان فصل در استان براي شاخص اينواحدي  ٣٦/٠عليرغم افزايش  كه است حالي در اين بوده ٠٩/٥ فارس استان براي

 شاخص مقدار ١٣٩٦ سال پائيز در. دارد قرار بهتري وضعيت در كشور ميانگين به نسبت مذكور فصل در شاخص اين مقدار

 افزايش ٠٨/٠ با كشور در شاخص اندازه در همين فصل رسيد ٦٤/٥ به افزايش ١٩/٠ با استان براي كار و كسب محيط

 به نسبت تريمطلوب وضعيت فارس استان قبل فصل دو مانند به نيز فصل اين در كه رسيده ٨٥/٥ به قبل فصل به نسبت

 ٧١/٥ميانگين وزني ارزيابي محيط كسب و كار در استان فارس به رقم  ١٣٩٧بهار سال در فصل . دارد كشوري ميانگين

، بيشترين اختالف ١٣٩٦تر بوده و از اين لحاظ بعد از فصل بهار واحد پائين ٤٤/٠به ميانگين كشوري رسيده كه نسبت 

   باشد.مي ١٣٩٧بين ميانگين كشور و استان مربوط به فصل بهار 

 اهقيمت بودن بينيپيش غيرقابل و ثباتيبي به مربوط ترتيب به ١٣٩٧ سال بهار فصل در استان هايمولفه نامساعدترين

 اجرايي هايرويه و مقررات ها،سياست ثباتيبي ،٧٨/٧ با هابانك از مالي تامين دشواري ،٩٥/٧ با  )محصوالت و اوليه مواد(

 رقابت ،٩٨/٦ با) كار و كسب با مرتبط اجرايي هايدستگاه و ادارات( كار و كسب اداري موانع ،٠١/٧ با كار و كسب به ناظر

 محصوالت غيرمنصفانه رقابت و قاچاق كاالهاي عرضه ٩٣/٦ با بازار در دولتي شبه يا دولتي موسسات و هاشركت غيرمنصفنه

 بوده ٥٥/٦ با بازار در تقلبي و غيراستاندارد كاالهاي آزاد نسبتا عرضه و توليد و ٨٠/٦ با ايران بازار در داخلي و خارجي

  .است

 انرژي هايحامل به دسترسي هايمحدوديت به مربوط ترتيب به مذكور فصل در استان هايمولفه مساعدترين همچنين

 و نوآوري از مشتريان و همكاران استقبال عدم و ٥٩/٣ با آب به دسترسي محدوديت ،٩٧/٢ با...)  و گازوئيل گاز، برق،(

 زير ضعف ،٦٨/٣ با) اينترنت و همراه تلفن( ارتباطات به دسترسي هايمحدوديت ،٦٢/٣ با محصول و خدمات ارائه در ابتكار

 محصول رساندن در مشكل و توزيع نظام ضعف ،١٨/٤ با) بندري و دريايي هوايي، ريلي، اي،جاده( نقل و حمل هايساخت

  .است بوده ٨٣/٤ با ماهر كار نيروي كمبود و ٨١/٤ با بازار به
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  مقدمه

محيط كسب و كار در دهه هاي اخير به عنوان يكي از محورهاي مهم در مباحث اقتصادي مطرح شده به 

هاي كليدي در تحليل وضعيت هاي بهبود محيط كسب و كار به يكي از مولفهدهه اخير، شاخص طوريكه طي دو

محيط كسب و كار از جمله شاخصهاي اقتصادي كشورها و همچنين اقتصادهاي منطقه اي، تبديل شده است. 

ليل شرايط تعيين كننده وضعيت اقتصادي هر كشور است كه با توجه به آن مي توان به بررسي و تجزيه و تح

هاي اقتصادي اقتصادي يك كشور يا يك منطقه پرداخت. امروزه عملكرد محيط كسب و كار در كاركرد محيط

تر باشد، تر و رقابتيتاثيرگذار در سطح وسيعي پذيرفته شده زيرا هرچه محيط كسب و كار در كشورها شفاف

احصل آن، روند رو به بهبود شاخصهاي هاي مطلوب تضمين شده و مسالمت اقتصادي كشورها و اتخاذ سياست

  اقتصادي خواهد بود. 

چنانچه محيط كسب و كار براي متقاضيان سرمايه گذاري مطلوب باشد با فرض مساعد بودن ساير شرايط، 

امكان سرمايه گذاري و انجام فعاليتهاي اقتصادي افزايش يافته و به طبع آن شرايط اشتغال و رفاه دستخوش 

خواهد شد. از اين رو كشورهايي كه در مسير بهبود محيط كسب و كار گام برداشته اند، مسير تغييرات مطلوبي 

  رشد و توسعه را سريعتر پيموده اند. 

 منابع جغرافيايي، موقعيت نظير مختلف هايظرفيت و امكانات از استان فارس نيز عليرغم وجود برخورداري

ه با مشكالتي نظير رشد اقتصادي اندك، نرخ بيكاري باال و و نيروي انساني آموزش ديد معدني ذخاير انرژي،

هاي اخير، مواجه بوده است. ريسك و نااطميناني از فضاي اقتصادي از وري پايين عوامل توليد طي سالبهره

هاي مختلف اقتصادي، كار اي كه وجود نااطميناني در بخشگذاران بوده به گونهمهمترين دغدغه هاي سرمايه

گيري ساختار اقتصاد دولتي، نمايد. از طرفي شكلرا از شروع كسب و كارهاي توليدي و صنعتي دلسرد ميآفرينان 

تخصيص نامناسب منابع، باال بودن هزينه هاي مبادله، تصديهاي باالي بخش عمومي، انعطاف پذيري كم بازارها، 

مر، توانمند در رقابت، پويا، نيرومند و هاي رشد پايدار و مستسبب عدم دستيابي استان به يك اقتصاد با ويژگي

  انعطاف پذير شده است.
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هاي انجام كسب و كار بهبود شاخصبا توجه به مجموعه موارد مطرح شده، در سطح استان نيز تالش مي شود با 

زمينه حضور و تسهيل فرايندهاي صدور مجوزهاي سرمايه گذاري و كسب و كار و تسريع ارتباطات بين دستگاهي، 

  خصوصي در اقتصاد استان ميسر شده و موجبات رشد توليد و افزايش اشتغال فراهم گردد.  بخش

  بر اين اساس در اين گزارش به بررسي وضعيت محيط كسب وكار استان پرداخته مي شود. 

 يهاپژوهش مركز گزارشآمارهاي ارائه شده دركسب و كار استان فارس با استفاده از  محيط قسمتدر اين 

شود. سپس نامساعدترين گيرد و روند تغييرات آن با كشور مقايسه ميمورد بررسي قرار ميو اتاق بازرگاني  مجلس

  . گيرداستان مورد بررسي قرار ميكسب و كار  محيطهاي تاثير گذار بر و مساعدترين مولفه

  

  يوزن نيانگيم براساس استان فارس و كشوردر وكار كسبمحيط  روند يبررس.١

 فارس استان در وكار كسب طيمح شيپا گزارش هيته يبرا كننده مشاركت ياقتصاد يهاتشكلبرآيند ارزيابي 

 يصنف انجمن فارس، عيصنا رانيمد انجمن فارس، استان يعمران مانكارانيپ انجمن فارس، استان تعاون اتاق :شامل

 ع،يصنا ،يبازرگان اتاق فارس، استان انيكارفرما يصنف انجمنهاي فارس،كانون يزاتيتجه و يساتيتأس شركتهاي

كسب  مولفه محيط ٢٣از  فارس جهانگردي ييهوا مسافرت خدمات دفاتر يصنف انجمن راز،يش وكشاورزي معادن

نسبت ) از فضاي كسب وكار در استان فارس ١٠از  ٨٩/٥دهنده برداشت مطلوب (ميانگين و كار در استان نشان

هاي اقتصادي در ميانگين ارزيابي تشكل اين فصلباشد. اين در حالي است كه در مي ١٣٩٥در زمستان به كشور 

هاي اقتصادي مساعدتري نسبت به فارس داشته است. روند ميانگين ارزيابي تشكلنا) وضعيت ١٠از  ٠٤/٦كشور (

استان فارس  روند دراين شود نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي )١(استان فارس و كشور در نمودار 

در فصول اخير ارزيابي بخش خصوصي از وضعيت نسبت به كشور از نوسانات به مراتب بيشتري برخوردار است. 

فصولي كه گذشته در در محيط كسب و كار استان روند نزولي و مناسبي را طي كرده است اين در حالي است كه 
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. مثال در افزايش يافته استده و ميانگين ارزيابي اين روند حفظ نشرخ داده، بهبود نسبي در ميانگين ارزيابي 

) بهبود نسبي داشته است ٦٨/٦(ميانگين  ١٣٩٥) ميانگين ارزيابي نسبت به پاييز ٠٢/٦(ميانگين  ١٣٩٠زمستان 

. اين اتفاق در ر اينكه روند بهبود نسبي حفظ نشده و افزايش يافته است) عالوه ب٠٤/٧(ميانگين  ١٣٩١اما در بهار 

(ميانگين  ١٣٩٠اي در ميانگين ارزيابي حاصل شده است يعني زمستان صولي كه بهبود نسبي قابل مالحظهتمام ف

) تكرار شده است. عالوه بر نوسانات زياد ٤١/٥(ميانگين ١٣٩٣) و زمستان ٨٥/٥(ميانگين  ١٣٩٢)، تابستان ٠٢/٦

) و ٨٥/٥(ميانگين  ١٣٩٢تابستان  )،٨٨/٥(ميانگين  ١٣٨٩مقدار مطلق ميانگين نيز به جز در فصول زمستان 

اين روند تغيير كرده و  ١٣٩٥اما در سال ) همواره از ميانگين كشوري باالتر بوده ٤١/٥(ميانگين  ١٣٩٣زمستان 

وضعيت فارس نسبت بهبود نشان دهنده اين امر كه ميانگين ارزيابي استان از اندازه كشوري آن كمتر شده است 

) بوده ٤١/٥(ميانگين  ١٣٩٣استان فارس مربوط به زمستان  حالت درزه زماني بهترين باشد. در اين بابه كشور مي

كه در فصول گذشته توان نتيجه گرفت باشد. بنابراين مي) مي٠٤/٧(ميانگين  ١٣٩١به بهار  وضيت مربوطو بدترين 

يابي از ميانگين كشور، مشكل عالوه بر نامناسب بودن فضاي كسب و كار در استان و باالتر بودن ميانگين برآيند ارز

ثباتي و نااطميناني وضعيت باشد كه نشان دهنده بيجدي ديگر نوسانات موجود در ميانگين ارزيابي استان مي

زيرا همانگونه  اين روند تغيير پيدا كرده است. ١٣٩٥بوده است اما در سال فضاي كسب و كار استان نسبت به كشور 

  . سير نزولي به خود گرفته است فارسمشخص است روند ميانگين ) ١( كه در نمودار
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  بر كسب و كار در استان فارس و كشور:      هاي هاي تاثير گذارمقايسه نامساعدترين شاخص. ٢

هاي تاثيرگذار بر ده در پايش فضاي كسب و كار استان نامساعدترين مولفهطبق ارزيابي تشكلهاي شركت كنن

، انساني نيروي اجباري بيمه باالي نرخ، هااستان به ترتيب : مشكل دريافت تسهيالت از بانكفضاي كسب و كار 

 موسسات و شركتها تعهدي بي، غيررسمي بازار از سرمايه تامين باالي نرخ و توليد مالي تامين در سرمايه بازار ضعف

 برگشت، حكومتي دستگاههاي در اقتصادي مفاسد وجود، پيمانكاران به خود بدهي موقع به پرداخت به دولتي

  . معرفي شده اند اوليه مواد قيمت در ثباتي بيو  همكاران و مشتريان هايچك

 هاي مختلفدر طول دورهنشان مي دهد  هاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استانارزيابي تشكل

هاي را در بين نامساعدترين مولفهخست رتبه ن ٧٥/٧با ميانگين كلي  مشكل دريافت تسهيالت از سيستم بانكي

 عدم و المللي بين تحريمهاي وجود  توانرا مي امر اين داليل از يكيكسب و كار به خود اختصاص داده است. 

با توجه به اينكه براي شروع كسب و كار جديد يا يك طرح توليدي، نياز مبرم به . ذكر كرد نفتي درآمدهاي وصول
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زنيبررسي روند فضاي كسب وكار در استان فارس و كشور بر اساس ميانگين و) ١نمودار 

كشور استان فارس
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ها گذار از تامين تمام اين منابع مالي ناتوان است، بنابراين دريافت تسهيالت از بانكسرمايهمنابع مالي وجود دارد و 

گردد. لذا مولفه دريافت تسهيالت از بانكها  يكي از به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي در اين زمينه مطرح مي

  آيد.  هاي فضاي كسب و كار به حساب ميزيربخش

رسيده  ١٣٩٥ درسال ٨١/٧رقم بوده كه با مساعدتر شدن اوضاع به ٠٦/٨رقم  ١٣٨٩ سال در مذكور مولفه ميانگين

اندكي  كار و كسب شروع براي مالي تسهيالت ارائه زمينه در استان هايبانكعملكرد  كه است اين بيانگر كهاست 

بوده  و در  ٥٥/٨معادل با  ١٣٨٩ درسالاين در حالي است كه ميانگين مولفه مذكور در كشور . بهبود يافته است

الزم به ذكر است در مجموع در از . استرسيده  ٦٩/٧ رقم به و شده وضعيت مولفه مذكور مساعدتر ١٣٩٥سال 

  تري نسبت به كشور قرار داشته است.دوره اندازه اين مولفه در استان فارس در سطح پائين ١٥دوره ارزيابي در  ٢٦
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روند مولفه مشكل دريافت تسهيالت از بانكها در استان فارس و كشور) ٢نمودار 

استان فارس كشور
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 كشور و فارس استان در هابانك از تسهيالت دريافت مشكل) ١جدول 

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  ٠,٤  ٨,٧٣ ٩,١٣  پائيز

  -١,٣٨  ٨,٣٨  ٧  زمستان

  -٠,٤٩  ٨,٥٥  ٨,٠٦  ميانگين

١٣٩٠  

  -٠,٢٦  ٧,٥٦  ٧,٣  بهار

  ٠,٤٢  ٧,٤٤  ٧,٨٦  تابستان

  ٠,٠٢  ٧,٦٥  ٧,٦٧  پائيز

  ١  ٧,٥  ٨,٥  زمستان

  ٠,٣  ٧,٥٣  ٧,٨٣  ميانگين

١٣٩١  

  ١,٣١  ٧,٧٩  ٩,١  بهار

  ٠,٢  ٧,٦١  ٧,٨١  تابستان

  ٠,١٤  ٧,٦٦  ٧,٨  پائيز

  -٠,٥  ٧,٥١  ٧,٠١  زمستان

  ٠,٢٩  ٧,٦٤  ٧,٩٣  ميانگين

١٣٩٢  

  -٠,١٩  ٧,٥٦  ٧,٣٧  بهار

  -٠,٤٥  ٧,٨  ٧,٣٥  تابستان

  -٠,٤٤  ٧,٤٥  ٧,٠١  پائيز

  -٠,٠٩  ٧,٤٦  ٧,٣٧  زمستان

  -٠,٣١  ٧,٥٧  ٧,٢٦  ميانگين

١٣٩٣  
  ٠  ٧,٥٩  ٧,٥٩  بهار

  ٠,٣٥  ٧,٦٦  ٨,٠١  تابستان
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

  ٠,٣٨  ٧,٥٢  ٧,٩  پائيز

  -٠,٧٨  ٧,٨٢  ٧,٠٤  زمستان

  -٠,٠١  ٧,٦٥  ٧,٦٤  ميانگين

١٣٩٤  

  ٠,١  ٧,٦٨  ٧,٧٨  بهار

  -٠,٤٧  ٧,٧  ٧,٢٣  تابستان

  ٠,٦  ٧,٧٦  ٨,٣٦  پائيز

  ٠,٣٩  ٧,٧٥  ٨,١٤  زمستان

  ٠,١٦  ٧,٧٢  ٧,٨٨  ميانگين

١٣٩٥  

  -٠,٠١  ٧,٩  ٧,٨٩  بهار

  -٠,١٣  ٧,٥٨  ٧,٤٥  تابستان

  ١,٢٤  ٧,٦٦  ٨,٩  پائيز

  -٠,٦  ٧,٦٢  ٧,٠٢  زمستان

  ٠,١٢  ٧,٦٩  ٧,٨١  ميانگين
 هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش

  

كشور در گرچه وضعيت اين شاخص در استان نسبت به با توجه به مطالب فوق مي توان چنين استنتاج نمود 

هاي استان در وضعيت مناسبي قرار دهي بانكبه طور كلي وضعيت تسهيالت وضعيت مساعدتري قرار دارد اما

  .گردد ندارد و لزوم رسيدگي به اين امر توسط مسئولين احساس مي

هاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استان يكي ديگر از مولفه هاي مهمي كه در ارزيابي تشكل

كه ميانگين كلي مولفه مذكور در طي  باشدمي انساني نيروي اجباري بيمه باالي نرخشده، عدتشخيص داده نامسا
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بوده  ٥٨/٨معادل با  ١٣٨٩باشد. ميانگين اين مولفه در استان فارس در سال مي ٢٨/٧دوره ارزيابي معادل با  ٢٦

رسيده است.  ١٣٩٥در سال  ٠١/٧لفه به رقم اندازه اين مو )٢(جدول و با طي يك روند نسبتا بي ثبات مطابق با 

در شاخص كسب و كار استان در اين زمينه ميانگين نكته مهمي كه در اينجا بايد به آن اشاره نمود اين است كه 

نيز ادامه پيدا كرده و اختالف بين ميانگين  ١٣٩٥بيشتر بوده و اين روند در سال  كشورنسبت به  هاتمام سال

ساعدتر شدن اين مولفه در مكه نشان دهنده نا داشتهواحد افزايش  نيمبه بيش از  ١٣٩٥كشور و استان در سال 

  باشد.استان مي

دوره اختالف ٣دوره ارزيابي صورت گرفته تنها در  ٢٦دهد از مجموع همچنين نشان مي )٢نگاهي به جدول (

ص در استان و كشور منفي شده است كه اين موضوع به وضوح وضعيت نامناسب اين مولفه در استان را اين شاخ

  دهد.نشان مي
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در استان فارس و كشور نرخ باالي بيمه اجباري نيروي انسانيروند مولفه ) ٣نمودار 

استان فارس كشور
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 كشور و فارس استان در انساني نيروي اجباري بيمه باالي نرخ) ٢جدول 

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  ١,٢٤  ٧,٩٣ ٩,١٧  پائيز

  ٠,٢  ٧,٨  ٨  زمستان

  ٠,٧٢  ٧,٨٦  ٨,٥٨  ميانگين

١٣٩٠  

  ٠,٠٩  ٦,٨١  ٦,٩  بهار

  ١,٣٩  ٦,٦٦  ٨,٠٥  تابستان

  ١,٦٩  ٦,٥٨  ٨,٢٧  پائيز

  ١,٣  ٦  ٧,٣  زمستان

  ١,١٢  ٦,٥١  ٧,٦٣  ميانگين

١٣٩١  

  ٢,٣٤  ٦,٦٦  ٩  بهار

  ٠,٧٥  ٦,٢٥  ٧  تابستان

  ١,٧٨  ٦  ٧,٧٨  پائيز

  ٠,٢٥  ٦,١١  ٦,٣٦  زمستان

  ١,٢٨  ٦,٢٥  ٧,٥٣  ميانگين

١٣٩٢  

  -٠,٠١  ٦,٣٤  ٦,٣٣  بهار

  ٠,٣  ٦,٧٤  ٧,٠٤  تابستان

  ٠,١٣٢  ٦,٣٧  ٦,٢٤  پائيز

  -٠,١  ٦,٤٣  ٦,٣٣  زمستان

  ٠,٠٢  ٦,٤٧  ٦,٤٩  ميانگين

١٣٩٣  
  ٠,٦  ٦,٩٤  ٧,٥٤  بهار

  ٠,٧٩  ٦,٩٦  ٧,٧٥  تابستان
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

  -٠,٠٥  ٦,٩٥  ٦,٩  پائيز

  ٠,٠١  ٥,٩٢  ٥,٩٣  زمستان

  ٠,٣  ٦,٦٩  ٦,٩٩  ميانگين

١٣٩٤  

  ٠,٨١  ٦,٠٧  ٦,٨٨  بهار

  ٠,٧٤  ٥,٨٢  ٦,٥٦  تابستان

  ١,٩١  ٦,٢١  ٨,١٢  پائيز

  ١,٨٧  ٥,٩٩  ٧,٨٦  زمستان

  ١,٣٣  ٦,٠٢  ٧,٣٥  ميانگين

١٣٩٥  

  -٠,٢  ٦,٠٩  ٥,٨٩  بهار

  ١,٢٩  ٦,٦٣  ٧,٩٢  تابستان

  ١,٥٢  ٦,١٧  ٧,٦٩  پائيز

  ٠,٢١  ٦,٣٥  ٦,٥٦  زمستان

  ٠,٧  ٦,٣١  ٧,٠١  ميانگين
 هاي مجلس شوراي اسالميپژوهشماخذ: مركز 

  
يكي ديگر از مولفه هاي مهمي كه در ارزيابي تشكلهاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استان 

 رسمي غير بازار از سرمايه تامين باالي نرخ و توليد مالي تامين در سرمايه بازار ضعفشده، نامساعدتشخيص داده 

باشد. ميانگين اين مولفه در مي ١٦/٧دوره ارزيابي معادل با  ٢٦كه ميانگين كلي مولفه مذكور در طي  باشدمي

اندازه اين  )٣(جدول  بوده و با طي يك روند نسبتا باثبات مطابق با ٦٦/٧معادل با  ١٣٨٩استان فارس در سال 

بايد به آن اشاره نمود اين است كه  نكته مهمي كه در اينجارسيده است.  ١٣٩٥در سال  ٥٧/٧مولفه به رقم 
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بوده  تركشور پائيننسبت به   ١٣٩٢و  ١٣٩٠هاي تنها در سالشاخص كسب و كار استان در اين زمينه ميانگين 

نيز ادامه  ١٣٩٥اين روند در سال  ها وضعيت در استان فارس نسبت به كشور نامناسب بوده استدر بقيه سال و

كه نشان  داشتهواحد افزايش  نيمبه بيش از  ١٣٩٥پيدا كرده و اختالف بين ميانگين كشور و استان در سال 

  باشد.ساعدتر شدن اين مولفه در استان ميمدهنده نا

دوره اختالف  ٨دوره ارزيابي صورت گرفته تنها در  ٢٦دهد از مجموع همچنين نشان مي )٣نگاهي به جدول (

خص در استان و كشور منفي شده است كه اين موضوع به وضعيت نامناسب اين مولفه در استان را نشان اين شا

  دهد.مي
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امين روند مولفه ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ باالي ت) ٤نمودار 
سرمايه از بازار غير رسمي در استان فارس و كشور

استان فارس كشور
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 كشور و فارس استان در رسمي غير بازار از سرمايه تامين باالي نرخ و توليد مالي تامين در سرمايه بازار ضعف) ٣جدول 

  كشور  استان فارس  فصل  سال
 اختالف شاخص استان و

  كشور

١٣٨٩  

  ٠,١٤  ٧,٧٩ ٧,٩٣  پائيز

  ٢,١٥  ٥,٢٥  ٧,٤  زمستان

  ١,١٤  ٦,٥٢  ٧,٦٦  ميانگين

١٣٩٠  

  -٠,٥٧  ٦,٩٩  ٦,٤٢  بهار

  ٠,٥  ٦,٢٥  ٦,٧٥  تابستان

  -٠,١٢  ٦,٢  ٦,٠٨  پائيز

  -٠,٩  ٦,٥  ٥,٦  زمستان

  -٠,٢٧  ٦,٤٨  ٦,٢١  ميانگين

١٣٩١  

  ١,٣٩  ٦,٧٧  ٨,١٦  بهار

  ٠,٤٦  ٦,٧٨  ٧,٢٤  تابستان

  ٠,٣٥  ٦,٧٩  ٧,١٤  پائيز

  ٠,٤٦  ٦,٨٢  ٧,٢٨  زمستان

  ٠,٦٦  ٦,٧٩  ٧,٤٥  ميانگين

١٣٩٢  

  -٠,٠٦  ٧,٠٧  ٧,٠١  بهار

  -٠,١٧  ٧,٠٦  ٦,٨٩  تابستان

  -٠,٥٣  ٦,٩٢  ٦,٣٩  پائيز

  -٠,٠٧  ٧,٠٨  ٧,٠١  زمستان

  -٠,٢  ٧,٠٣  ٦,٨٣  ميانگين

١٣٩٣  
  ٠,٠٢  ٦,٩٣  ٦,٩٥  بهار

  ٠,٥٩  ٧,٢٤  ٧,٨٣  تابستان
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
 اختالف شاخص استان و

  كشور

  ٠,٦٦  ٦,٩٢  ٧,٥٨  پائيز

  -٠,٤١  ٧,٣٧  ٦,٩٦  زمستان

  ٠,٢٢  ٧,١١  ٧,٣٣  ميانگين

١٣٩٤  

  ٠,٠٤  ٧,٠٢  ٧,٠٦  بهار

  ٠,٣٥  ٧,٢٦  ٧,٦١  تابستان

  ٠,١٤  ٧,٣٩  ٧,٥٣  پائيز

  -٠,١  ٧,٢٣  ٧,١٣  زمستان

  ٠,١١  ٧,٢٢  ٧,٣٣  ميانگين

١٣٩٥  

  ٠,٤٨  ٧,٢٧  ٧,٧٥  بهار

  ٠,٤٧  ٧,٣١  ٧,٧٨  تابستان

  ٠,٠٤  ٧,٢٥  ٧,٢٩  پائيز

  ٠,١١  ٧,٣٧  ٧,٤٨  زمستان

  ٠,٢٧  ٧,٣  ٧,٥٧  ميانگين
 هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش

  
تعهدي شركتها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانكاران از ديگر مولفه هائي است بي

. نامساعد تشخيص داده شده است تشكلهاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استانكه بر اساس ارزيابي 

ن توسط دولت گذاري در اقتصاد ايراهاي سرمايهه نقش فعال دولت در اقتصاد ايران، بخش اعظم پروژهبا توجه ب

ان بخش خصوصي جهت اجرا هاي خود را به پيمانكارطرح دولت در نقش كارفرما، ها،دراين پروژه. شودانجام مي

پرداخت به موقع تعهدات دولت جهت افزايش انگيزه پيمانكاران و اجراي به موقع  ،هكند كه در اين زمينواگذار مي
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به  ١٣٨٩در سال  ٥٣/٦ميانگين مولفه مذكور از رقم  )٤( براساس جدول .پروژه از اهميت زيادي برخوردار است

لفه از نظر هاي مورد بررسي شرايط اين مودهد طي سالافزايش يافته كه نشان مي ١٣٩٥در سال  ١٦/٨رقم 

 است.مساعدتر شده ناتشكلهاي مشاركت كننده به مرور اندكي 

تر بوده  و تنها در فصل پائيز اندازه اين مولفه از ميانگين كشور آن پائين ١٣٩٥الزم به ذكر است كه در سال 

ي ازر در بقيه فصول اين شاخص در استان فارس نسبت به كشور در سطح باالتري قرار داشته است. به طور كل

از تر بوده است. فصل وضعيت استان از ميانگين كشوري پائين ٥ارزيابي فصلي صورت گرفته تنها در  ٢٦مجموع 

از داليل عدم پرداخت به موقع طلب پيمانكاران خصوصي، وجود تحريمهاي اقتصادي و عدم وصول درآمدهاي  جمله

  باشد.نفتي دولت مي
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وقع روند مولفه بي تعهدي شركتها و موسسات دولتي به پرداخت به م) ٥نمودار 
بدهي خود به پيمانكاران در استان فارس و كشور

استان فارس كشور
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 كشور و فارس استان در پيمانكاران به خود بدهي موقع به پرداخت به دولتي موسسات و شركتها تعهدي بي) ٤جدول 

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  ٠,٠٧  ٧,٣٦ ٧,٤٣  پائيز

  -١,٤٨  ٧,١١  ٥,٦٣  زمستان

  -٠,٧  ٧,٢٣  ٦,٥٣  ميانگين

١٣٩٠  

  ٠,٥٦  ٦,٩١  ٧,٤٧  بهار

  -١,٣٢  ٦,٧٤  ٥,٤٢  تابستان

  ٠,١٥  ٦,٠٤  ٦,١٩  پائيز

  ١,٢  ٦  ٧,٢  زمستان

  ٠,١٥  ٦,٤٢  ٦,٥٧  ميانگين

١٣٩١  

  ٢,٦٤  ٥,٧٥  ٨,٣٩  بهار

  ٠,٧٩  ٦,٠٦  ٦,٨٥  تابستان

  ١,٣٤  ٥,٧٣  ٧,٠٧  پائيز

  ١,٥٣  ٦,٢٣  ٧,٧٦  زمستان

  ١,٥٧  ٥,٩٤  ٧,٥١  ميانگين

١٣٩٢  

  ٠,٩٦  ٦,٦٥  ٧,٦١  بهار

  ٠,٣٢  ٦,٨  ٧,١٢  تابستان

  ٠,٠٧  ٦,٥٩  ٦,٦٦  پائيز

  ٠,٩٦  ٦,٦٥  ٧,٦١  زمستان

  ٠,٥٨  ٦,٦٧  ٧,٢٥  ميانگين

١٣٩٣  
  ٠,٧٦  ٧,٠٤  ٧,٨  بهار

  ١,١٥  ٦,٤٣  ٧,٥٨  تابستان
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

  ٠,٤٥  ٦,٢٦  ٦,٧١  پائيز

  -٠,٣٦  ٦,٨٣  ٦,٤٧  زمستان

  ٠,٥  ٦,٦٤  ٧,١٤  ميانگين

١٣٩٤  

  ١,١١  ٦,٧٨  ٧,٨٩  بهار

  ٠,٨  ٦,٥٨  ٧,٣٨  تابستان

  ٠,٩  ٧,٢٣  ٨,١٣  پائيز

  ٠,٩٢  ٦,٩٢  ٧,٨٤  زمستان

  ٠,٩٣  ٦,٨٨  ٧,٨١  ميانگين

١٣٩٥  

  ٠,٢٦  ٦,٥٦  ٦,٨٢  بهار

  ٠,٠٣  ٦,٨٥  ٦,٨٨  تابستان

  -٠,٤٢  ٦,٦٩  ٦,٢٧  پائيز

  ٠,١٥  ٧,١٣  ٧,٢٨  زمستان

  ٠,٠١  ٦,٨  ٦,٨١  ميانگين
 هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش

  
نشان مي دهد وجود مفاسد اقتصادي در  استانكننده در پايش فضاي كسب و كار هاي شركتارزيابي تشكل

را در بين نامساعدترين مولفه هاي كسب و كار به  رتبه پنجم ٨٣/٦با ميانگين كلي دستگاههاي حكومتي استان 

ثبات كه حاكي از  تغييري نداشته است ١٣٨٩ سالنسبت به  ١٣٩٥در سال خود اختصاص داده است. اين شاخص 

 ٨٤/٦، ١٣٩٢) در سال ٥( ميانگين اين شاخص با توجه به جدولزم به ذكر است نسبي اين شاخص مي باشد. ال

كاهش يافته و روند روبه بهبودي را تجربه نموده  ١٣٩٣در سال  ٥٦/٦مي باشد كه با توجه به نوسانات موجود به 
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ستان فارس به نوسانات افزايشي را طي نموده و وضعيت اين مولفه را در ا ١٣٩٤، اين در حالي است كه طي سال 

  . نيز كم و بيش تكرار شده است ١٣٩٥اين وضعيت در سال  طور محسوسي نامساعدتر نموده است

شاخص كسب و كار استان در اين زمينه ميانگين نكته مهمي كه در اينجا بايد به آن اشاره نمود اين است كه 

نيز ادامه پيدا كرده و اختالف بين  ١٣٩٥بوده و اين روند در سال  ترپائينكشورنسبت به  ١٣٩٠تنها در سال 

 ارزيابي دوره ٢٦ مجموع ازاست. همچنين  واحد افزايش داشته ٢٩/٠به  ١٣٩٥ميانگين كشور و استان در سال 

 وضعيت به موضوع اين كه است شده منفي كشور و استان در شاخص اين اختالف دوره ٧ در تنها گرفته صورت

   .دهدمي نشان را استان در مولفه اين نامناسب
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  روند مولفه وجود مفاسد اقتصادي در دستگاههاي حكومتي در استان فارس و كشور) ٦نمودار 

استان فارس كشور



  

 ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث
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 وجود مفاسد اقتصادي در دستگاههاي حكومتي در استان فارس و كشور) ٥جدول 

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

 ٠,٤٩  ٦,٩٦  ٧,٤٥  پائيز

  -٠,٠٦  ٦,٥١  ٦,٤٥  زمستان

  ٠,٢٢  ٦,٧٣  ٦,٩٥  ميانگين

١٣٩٠  

  ٠,٢٤  ٦,٤٠  ٦,٦٤  بهار

  ٠,٣٥  ٦,٠٥  ٦,٤٠  تابستان

  ٠,٤٤  ٦,٠٥  ٦,٤٩  پائيز

  -٢,٥  ٥,٥  ٣  زمستان

  -٠,٣٧  ٦  ٥,٦٣  ميانگين

١٣٩١  

  ٠,٣٣  ٥,٩٥  ٦,٢٨  بهار

  -٠,٣٣  ٦,٢٦  ٥,٩٣  تابستان

  ٠,١٧  ٦,١٨  ٦,٣٥  پائيز

  ٣,١٨  ٤,١٥  ٧,٣٣  زمستان

  ٠,٨٤  ٥,٦٣  ٦,٤٧  ميانگين

١٣٩٢  

  ٠,٨٧  ٦,٤٠  ٧,٢٧  بهار

  -٠,٣٤  ٦,٦٥  ٦,٣١  تابستان

  -٠,١٤  ٦,٦٣  ٦,٤٩  پائيز

  ٠,٨٤  ٦,٤٣  ٧,٢٧  زمستان

  ٠,٣١  ٦,٥٣  ٦,٨٤  ميانگين

١٣٩٣  
  ٠,٣٥  ٦,٣٠  ٦,٦٥  بهار

  ٠,٦٨  ٦,٣٦  ٧,٠٤  تابستان



  

 ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

  ٠,٨٤  ٦,٦٧  ٧,٥١  پائيز

  -١,٧٢  ٧,١١  ٥,٣٩  زمستان

  ٠,٠٤  ٦,٦١  ٦,٦٥  ميانگين

١٣٩٤  

  ٠,٣٣  ٦,٧٩  ٧,١٢  بهار

  ٠,٩٤  ٦,٨٠  ٧,٧٤  تابستان

  ١,١٧  ٧,٠٤  ٨,٢١  پائيز

  ١,٦٤  ٦,٨٦  ٨,٥٠  زمستان

  ١,٠٢  ٦,٨٧  ٧,٨٩  ميانگين

١٣٩٥  

  -٠,٥٨  ٧,٢٠  ٦,٦٢  بهار

  ٠,٣٢  ٧,١٥  ٧,٤٧  تابستان

  ١,٢٣  ٧,٠  ٨,٢٣  پائيز

  ٠,١٨  ٧,٣١  ٧,٤٩  زمستان

  ٠,٢٩  ٧,١٦  ٧,٤٥  ميانگين
  هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش

  

كه در ارزيابي تشكلهاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استان يكي ديگر از مولفه هاي مهمي 

كه ميانگين كلي مولفه مذكور در طي  باشدمي همكاران و مشتريان هايچك برگشتشده، تشخيص داده  نامساعد

وده ب ٣٢/٧معادل با  ١٣٨٩باشد. ميانگين اين مولفه در استان فارس در سال مي ٥٩/٦دوره ارزيابي معادل با  ٢٦

رسيده است.  ١٣٩٥در سال  ٦١/٦اندازه اين مولفه به رقم  )٣(به جدول  و با طي يك روند نسبتا باثبات مطابق با

شاخص كسب و كار استان در اين زمينه ميانگين نكته مهمي كه در اينجا بايد به آن اشاره نمود اين است كه 



  

 ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث
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 ١٣٩٥اين روند در سال  كشور نامناسب بوده است وضعيت در استان فارس نسبت به ها همواره و در تمام دوره

كه نشان  داشتهواحد افزايش  ١٨/٠به  ١٣٩٥نيز ادامه پيدا كرده و اختالف بين ميانگين كشور و استان در سال 

  باشد.ساعدتر شدن اين مولفه در استان ميمدهنده نا

دوره اختالف  ١صورت گرفته تنها در دوره ارزيابي  ٢٦دهد از مجموع همچنين نشان مي )٣نگاهي به جدول (

اين شاخص در استان و كشور منفي شده است كه اين موضوع به وضعيت نامناسب اين مولفه در استان را نشان 

  دهد.مي
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روند مولفه برگشت چكهاي مشتريان و همكاران در استان فارس و كشور) ٨نمودار 

استان فارس كشور



  

 ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث
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 كشور و فارس استان در همكاران و مشتريان هايچك برگشت) ٦جدول 

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  ٠,٦٧  ٦,٥٣ ٧,٢  پائيز

  ٠,٨٧  ٦,٥٨  ٧,٤٥  زمستان

  ٠,٧٧  ٦,٥٥  ٧,٣٢  ميانگين

١٣٩٠  

  ٠,٢٦  ٥,٥٨  ٥,٨٤  بهار

  ١,٣٦  ٥,٣٦  ٦,٧٢  تابستان

  ٠,٣٤  ٥,٥٦  ٥,٩  پائيز

  ١,٧  ٥,٣  ٧  زمستان

  ٠,٩١  ٥,٤٥  ٦,٣٦  ميانگين

١٣٩١  

  ٠,٦٧  ٥,٤٨  ٦,١٥  بهار

  ٠,٨  ٥,٢٨  ٦,٠٨  تابستان

  ٠,٦٣  ٥,٤٤  ٦,٠٧  پائيز

  ١,٩٢  ٥,١٤  ٧,٠٦  زمستان

  ١,٠١  ٥,٣٣  ٦,٣٤  ميانگين

١٣٩٢  

  ٠,٦١  ٥,٢٨  ٥,٨٩  بهار

  ٠,٤٦  ٥,٥٢  ٥,٩٨  تابستان

  ١,٣٣  ٥,٤٤  ٦,٧٧  پائيز

  ٠,١٤  ٥,٧٥  ٥,٨٩  زمستان

  ٠,٦٤  ٥,٤٩  ٦,١٣  ميانگين

١٣٩٣  

  ٠,٨٢  ٥,٥٨  ٦,٤  بهار

  ١,٨  ٥,٨٣  ٧,٦٣  تابستان

  ٠,٢٧  ٦,٠٩  ٦,٣٦  پائيز



  

 ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور
  ١,٦٩  ٥,٧  ٧,٣٩  زمستان

  ١,١٥  ٥,٨  ٦,٩٥  ميانگين

١٣٩٤  

  ٠,٥٨  ٥,٧٨  ٦,٣٦  بهار

  ٠,٥٢  ٥,٥٦  ٦,٠٨  تابستان

  ١,١١  ٦,٣٨  ٧,٤٩  پائيز

  ٠,٧٤  ٦,٤٣  ٧,١٧  زمستان

  ٠,٧٤  ٦,٠٣  ٦,٧٧  ميانگين

١٣٩٥  

  ٠,٦  ٦,٥٩  ٧,١٩  بهار

  -٠,٨  ٦,٢٨  ٥,٤٨  تابستان

  ٠,٩٥  ٦,٠٨  ٧,٠٣  پائيز

  ٠  ٦,٧٧  ٦,٧٧  زمستان

  ٠,١٨  ٦,٤٣  ٦,٦١  ميانگين

  هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش

  

تشكلهاي شركت كننده در پايش هائي است كه بر اساس ارزيابي از ديگر مولفه اوليه مواد قيمت در ثباتي بي

رتبه هفتم را در بين  ١٣/٦نامساعد تشخيص داده شده است. اين مولفه با ميانگين كلي  فضاي كسب و كار استان

ها در افق هاي كسب و كار به خود اختصاص داده است. با توجه به نقش مهم ثبات قيمتمساعدترين مولفهنا

در بازارهاي صادراتي  هاپذيري بنگاهريزي بنگاه و ثبات در قيمت تمام شده محصول و افزايش توان رقابتبرنامه

 ٢٥/٦) ميانگين مولفه مذكور از رقم ١٤براساس جدول (. اين مولفه نقش مهمي در بهبود محيط كسب و كار دارد



  

 ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث

  
 

    Page ٢٨ of شماره قرارداد :   ر هاي فضاي كسب و كافاز دوم: تحليل جايگاه استان فارس در شاخص  ٨٤ 

 

 

هاي مورد بررسي شرايط اين دهد طي سالكاهش يافته كه نشان مي ١٣٩٥در سال  ٦٢/٤به رقم  ١٣٨٩در سال 

  كننده به مرور مساعدتر شده است. هاي مشاركتمولفه از نظر تشكل

  

  
 

تر بوده  كه اين اندازه اين مولفه از ميانگين كشور آن پائين ١٣٩٥الزم به ذكر است كه در تمامي فصول سال 

دهد. به موضوع برداشت مساعد فعالين بخش خصوصي استان را نسبت به ثبات نسبي قيمت مواد اوليه نشان مي

تر بوده فصل وضعيت استان از ميانگين كشوري پائين ١٧ارزيابي فصلي صورت گرفته در  ٢٦طور كلي از مجموع 

  است.
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روند مولفه بي ثباتي در قيمت مواد اوليه در استان فارس و كشور ) ٩نمودار

استان فارس كشور



  

 ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث
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 كشور و فارس استان در اوليه مواد قيمت در ثباتي بي) ٧جدول

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  -٠,٥١  ٧,٢٦ ٦,٧٥  پائيز

  -١,٢٣  ٦,٩٨  ٥,٧٥  زمستان

  -٠,٨٧  ٧,١٢  ٦,٢٥  ميانگين

١٣٩٠  

  ٠,٠٦  ٦,٥٦  ٦,٦٢  بهار

  ٠,٢٩  ٧,٢١  ٧,٥  تابستان

  -١,٤٩  ٦,٢  ٤,٧١  پائيز

  -٢,١  ٧,٣  ٥,٢  زمستان

  -٠,٨١  ٦,٨١  ٦  ميانگين

١٣٩١  

  ٠,٥٤  ٧,٣١  ٧,٨٥  بهار

  -٠,٩٢  ٨,١٦  ٧,٢٤  تابستان

  -٠,٥٥  ٧,٩٥  ٧,٤  پائيز

  ٠,٧٩  ٨,٠١  ٨,٨  زمستان

  -٠,٠٣  ٧,٨٥  ٧,٨٢  ميانگين

١٣٩٢  

  -١,٧٤  ٧,٦٢  ٥,٨٨  بهار

  -٠,٤٤  ٧,٥٦  ٧,١٢  تابستان

  ٠,٢٣  ٦,٧٣  ٦,٩٦  پائيز

  ٠,٥٨  ٦,٩٣  ٧,٥١  زمستان

  -٠,٣٤  ٧,٢١  ٦,٨٧  ميانگين

١٣٩٣  

  -٠,١١  ٦,٨٥  ٦,٧٤  بهار

  ٠,٢٩  ٦,٣٤  ٦,٦٣  تابستان

  -٠,٦٤  ٦,٢٣  ٥,٥٩  پائيز



  

 ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور
  -٠,٠٤  ٥,٨٤  ٥,٨  زمستان

  -٠,١٢  ٦,٣١  ٦,١٩  ميانگين

١٣٩٤  

  ٠,٥٤  ٥,٨١  ٦,٣٥  بهار

  ٠,٤٥  ٥,٦٧  ٦,١٢  تابستان

  ٠,٤  ٥,٦٣  ٦,٠٣  پائيز

  -٠,٠٧  ٥,٥٦  ٥,٤٩  زمستان

  ٠,٣٢  ٥,٦٧  ٥,٩٩  ميانگين

١٣٩٥  

  -٠,٦٧  ٥,٥٨  ٤,٩١  بهار

  -١,١٢  ٥,٥٩  ٤,٤٧  تابستان

  -١,٩٩  ٥,٨٤  ٣,٨٥  پائيز

  -٠,٣  ٥,٥٤  ٥,٢٤  زمستان

  -١,٠٢  ٥,٦٤  ٤,٦٢  ميانگين

  هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش
  

  :     مقايسه مساعدترين شاخصهاي تاثيرگذار بركسب وكاردراستان فارس وكشور. ٣

هاي تاثيرگذار بر ده در پايش فضاي كسب و كار استان مساعدترين مولفهطبق ارزيابي تشكلهاي شركت كنن

 تمايل ،نقل و حمل هايزيرساخت ضعف، برق تامين هايزيرساخت ضعففضاي كسب و كار استان به ترتيب : 

 و محصوالت صادرات اي تعرفه موانع ،مشابه ايراني محصوالت براي كم تقاضاي و خارجي كاالهاي خريد به مردم

 در دادسراها ضعف، كننده مصرف دست به محصول رساندن مشكالت و توزيع نظام ضعف، اوليه مواد واردات
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 توليد به مربوط مقررات و قوانين ثباتيبيو  تعهدات انجام به قرارداد هايطرف اجبار و هاشكايت به موثر رسيدگي

  . معرفي شده اند گذاري سرمايه و

هاي تامين دهد ضعف زيرساختكسب و كار استان نشان ميمحيط هاي شركت كننده در پايش ارزيابي تشكل

به برق در استان رتبه نخست را در بين مساعدترين و مطلوبترين مولفه هاي كسب و كار به خود اختصاص داده 

وضعيت كه حاكي از  باشدمي ١٦/٤دوره ارزيابي صورت گرفته معادل با  ٢٦ميانگين اين مولفه در طي  طوريكه

بوده  ٤٣/٥ ،١٣٨٩ درسال )٨(باتوجه به جدول  مولفهين ميانگين ا.  باشدقابل قبول اين مولفه در سطح استان مي

اين درحالي  ،جربه نمودهرا ت تريپائيننسبت به ميانگين كشور رقم  يافته و كاهش ٧٢/٣ به ١٣٩٥ درسال كه

مولفه مذكور از متوسط كشوري سطح  فصل اندازه  ٨ارزيابي صورت گرفته تنها در  ٢٦در مجموع است كه 

  تري را تجربه كرده است. پائين
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  روند مولفه ضعف زيرساخت هاي تامين برق در استان فارس و كشور) ٩نمودار 

استان فارس كشور
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 كشور و فارس استان در برق تامين هاي زيرساخت ضعف) ٨جدول

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  ١,٠٦  ٤,٨١ ٥,٨٧  پائيز

  ٠,٥٣  ٤,٤٧  ٥  زمستان

  ٠,٧٩  ٤,٦٤  ٥,٤٣  ميانگين

١٣٩٠  

  ٠,٥٢  ٤,٢٧  ٤,٧٩  بهار

  ٠,٨٢  ٣,٧٦  ٤,٥٨  تابستان

  ٠,٥١  ٣,٣٣  ٣,٨٤  پائيز

  -٠,١  ٣,٣  ٣,٢  زمستان

  ٠,٤٤  ٣,٦٦  ٤,١  ميانگين

١٣٩١  

  ٠,٩٨  ٣,٤٨  ٤,٤٦  بهار

  ٠,٢  ٣,٩٢  ٤,١٢  تابستان

  ١,٤٨  ٣,١٩  ٤,٦٧  پائيز

  ٠,٣٦  ٣,٢٨  ٣,٦٤  زمستان

  ٠,٧٦  ٣,٤٦  ٤,٢٢  ميانگين

١٣٩٢  

  ٠,٩٤  ٣,٥٩  ٤,٥٣  بهار

  -٠,٠٨  ٣,٦٦  ٣,٥٨  تابستان

  -٠,١٨  ٣,٨٨  ٣,٧  پائيز

  ٠,٧٩  ٣,٧٤  ٤,٥٣  زمستان

  ٠,٣٧  ٣,٧٢  ٤,٠٩  ميانگين

١٣٩٣  

  ٠,٥٣  ٤,١٣  ٤,٦٦  بهار

  ٠,١  ٤,٢٥  ٤,٣٥  تابستان

  ٠,٣٣  ٣,٨٦  ٤,١٩  پائيز
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور
  -٠,٥  ٤,١٣  ٣,٦٣  زمستان

  ٠,١٢  ٤,٠٩  ٤,٢١  ميانگين

١٣٩٤  

  ٠,٥٥  ٣,٧٤  ٤,٢٩  بهار

  -٠,٣١  ٣,٧٥  ٣,٤٤  تابستان

  ٠,٤١  ٤,١٨  ٤,٥٩  پائيز

  -٠,٤٧  ٤,٠٨  ٣,٦١  زمستان

  ٠,٠٥  ٣,٩٣  ٣,٩٨  ميانگين

١٣٩٥  

  ٠,٣٢  ٤  ٤,٣٢  بهار

  -٠,٥٩  ٣,٨  ٣,٢١  تابستان

  ٠,٦١  ٣,٦٦  ٤,٢٧  پائيز

  -٠,٩  ٤  ٣,١  زمستان

  -٠,١٤  ٣,٨٦  ٣,٧٢  ميانگين

  هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش

  

باشد. سيستم كارآمد مي نقل و حمل هايزيرساخت ضعف كار و كسب هاي مولفه مساعدترين بين در مولفه دومين

هاي توليد و از بين رفتن ضايعات بويژه در مورد كاالهاي كه فاسدشدني، امكان حمل و نقل ضمن كاهش هزينه

يابي صورت گرفته ميانگين كلي مولفه دهند. مطابق با ارزهاي اقتصادي با رقباي خود را افزايش ميرقابت بنگاه

سال در  شاخص اين تغييرات ميزان. بوده است ١٠/٥فصل ارزيابي صورت گرفته معادل با  ٢٦مذكور در طول 

هاي مختلف دوره طي شاخص اين بهبودروند از  حاكي كه بوده ٨٧/١معادل با   ١٣٨٩سال  به نسبت ١٣٩٥

 كشور ميانگيندر مقايسه با  كه باشدمي ٨٦/٤، ١٣٩٤ درسال) ٩( جدول به باتوجه شاخص اين ميانگينباشد. مي
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 شاخص اين ميانگين، موجود نوسانات به توجه با ١٣٩٥ درسال.  استوضعيت مشابهي در استان وجود داشته است 

رسيده و عليرغم كاهش نسبت به سال گذشته اندازه مولفه مذكور اندكي از ميانگين  ٧٨/٤ بهفارس  استان در

  باشد. كشوري باالتر مي

  

 

  

تنها در فصول پائيز و زمستان اندازه اين مولفه از ميانگين كشور آن  ١٣٩٥الزم به ذكر است كه در سال 

تر بوده  و در بقيه فصول اين شاخص در استان فارس نسبت به كشور در سطح باالتري قرار داشته است. به پائين

ر بوده تفصل وضعيت استان از ميانگين كشوري پائين ١٢ارزيابي فصلي صورت گرفته در  ٢٦طور كلي از مجموع 

  است. 
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  روند مولفه ضعف زيرساختهاي حمل و نقل در استان فارس و كشور) ١٠نمودار 

استان فارس كشور



  

 ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث

  
 

    Page ٣٥ of شماره قرارداد :   ر هاي فضاي كسب و كافاز دوم: تحليل جايگاه استان فارس در شاخص  ٨٤ 

 

 

 كشور  و فارس استان در نقل و حمل هايزيرساخت ضعف) ٩جدول

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  ٠,٤٩  ٥,٦٣ ٦,١٢  پائيز

  ١,٤٤  ٥,٥٦  ٧  زمستان

  ٠,٩٧  ٥,٥٩  ٦,٥٦  ميانگين

١٣٩٠  

  ١,٤١  ٤,٧٤  ٦,١٥  بهار

  ٠,٩٨  ٤,٢٩  ٥,٢٧  تابستان

  ٠,٢٦  ٤,٣١  ٤,٥٧  پائيز

  ١  ٤,٣  ٥,٣  زمستان

  ٠,٩١  ٤,٤١  ٥,٣٢  ميانگين

١٣٩١  

  ١,٩١  ٤,٣٢  ٦,٢٣  بهار

  ٠,٧٩  ٥,١  ٥,٨٩  تابستان

  ٠,٧٩  ٤,٣  ٥,٠٩  پائيز

  ١,١٤  ٤,١١  ٥,٢٥  زمستان

  ١,١٦  ٤,٤٥  ٥,٦١  ميانگين

١٣٩٢  

  -٠,٠٦  ٤,٥٨  ٤,٥٢  بهار

  -٠,٨٢  ٥,٠٥  ٤,٢٣  تابستان

  -٠,١٩  ٤,٨١  ٤,٦٢  پائيز

  -٠,١٧  ٤,٦٩  ٤,٥٢  زمستان

  -٠,٣١  ٤,٧٨  ٤,٤٧  ميانگين

١٣٩٣  

  ٠,٤١  ٥,٠٧  ٥,٤٨  بهار

  -٠,٧  ٤,٦٢  ٣,٩٢  تابستان

  ٠,٥٤  ٤,٨٢  ٥,٣٦  پائيز
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور
  -٠,٣٧  ٤,٨٩  ٤,٥٢  زمستان

  -٠,٠٣  ٤,٨٥  ٤,٨٢  ميانگين

١٣٩٤  

  ٠,٠٨  ٤,٨٧  ٤,٩٥  بهار

  -٠,٤٩  ٤,٦٧  ٤,١٨  تابستان

  ٠,٥١  ٤,٩٤  ٥,٤٥  پائيز

  -٠,١  ٤,٩٨  ٤,٨٨  زمستان

  ٠  ٤,٨٦  ٤,٨٦  ميانگين

١٣٩٥  

  ٠,٦٦  ٤,٤٥  ٥,١١  بهار

  ٠,٢٤  ٤,٧١  ٤,٩٥  تابستان

  -٠,٢٤  ٤,٦٦  ٤,٤٢  پائيز

  -٠,٠١  ٤,٦٧  ٤,٦٦  زمستان

  ٠,١٦  ٤,٦٢  ٤,٧٨  ميانگين

  هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش

   

 كاالهاي خريد به مردم تمايلدهد و كار استان نشان مييش فضاي كسب هاي شركت كننده در پاارزيابي تشكل

 هاي كسب و كار بودهين مولفهسومين مولفه دربين مساعدتر مشابه ايراني محصوالت براي كم تقاضاي و خارجي

بوده و به طور كلي روند مولفه  ١٣/٥فصل ارزيابي صورت گرفته معادل با  ٢٦است ميانگين اين مولفه در طول 

توان گفت اين ستان فارس نسبت به كشور از نوسانات بيشتري برخوردار بوده است اما در مجموع ميمذكور در ا

دهنده برداشت مساعد فعاالن بخش حخصوصي از اين مولفه در استان روند نزولي داشته كه اين موضوع نشان

واحد  ٦٤/٤واحد كاهش به رقم  ٠٣/١بوده  و با  ٦٧/٥ معادل با  ١٣٨٩باشد. اندازه اين مولفه در سال مولفه مي
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) ميانگين ١٠(جدول با توجه به ارقام درج شده . باشدمي اين مولفه در دوره ارزيابيبهبود  كه حاكي ازرسيده است. 

در اين سال مساعدتري را ناميانگين كشور وضعيت  در مقايسه باباشد كه مي ٦/٥ ،١٣٩٤ سال در مذكور شاخص

تر واحد از ميانگين كشوري آن پائين ١/٠اندازه اين مولفه  ١٣٩٣است كه در سال اين در حالي .دهد. نشان مي

  بوده است.

  

  
دوره اختالف اين ١٣دوره ارزيابي صورت گرفته در  ٢٦دهد از مجموع همچنين نشان مي )١٠نگاهي به جدول (

مولفه در استان را نشان شاخص در استان و كشور منفي شده است كه اين موضوع به وضعيت قابل قبول اين 

  دهد.مي
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روند مولفه تمايل مردم به خريد كاالهاي خارجي و تقاضاي كم براي محصوالت ) ١١نمودار 

  ايراني مشابه در استان فارس و كشور

استان فارس كشور
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 در مشابه ايراني محصوالت براي كم تقاضاي و خارجي كاالهاي خريد به مردم تمايل) ١٠جدول

 كشور و فارس استان

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  ١,٠٤  ٥,٦٣ ٦,٦٧  پائيز

  -٠,٦٩  ٥,٣٦  ٤,٦٧  زمستان

  ٠,١٨  ٥,٤٩  ٥,٦٧  ميانگين

١٣٩٠  

  ١,٨٥  ٥,١٤  ٦,٩٩  بهار

  ٠,٤٩  ٥,٠٤  ٥,٥٣  تابستان

  ١  ٤,٨٥  ٥,٨٥  پائيز

  ١,١  ٤,٨  ٥,٩  زمستان

  ١,١١  ٤,٩٥  ٦,٠٦  ميانگين

١٣٩١  

  ٠,٦٦  ٤,٧٤  ٥,٤  بهار

  ٠,٥٣  ٤,٧٩  ٥,٣٢  تابستان

  ٠,١١  ٤,٧٧  ٤,٨٨  پائيز

  -٠,٤١  ٤,٤٩  ٤,٠٨  زمستان

  ٠,٢٣  ٤,٦٩  ٤,٩٢  ميانگين

١٣٩٢  

  ٠,٣٢  ٤,٧٩  ٥,١١  بهار

  -١,٠١  ٥,٢١  ٤,٢  تابستان

  -١,١٩  ٥,١٥  ٣,٩٦  پائيز

  -٠,٢١  ٥,٣٢  ٥,١١  زمستان

  -٠,٥١  ٥,١١  ٤,٦  ميانگين

١٣٩٣  
  -٠,٧٥  ٥,٥٦  ٤,٨١  بهار

  -١,٦١  ٥,٥٥  ٣,٩٤  تابستان
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور
  ٠,٢٥  ٥,٦  ٥,٨٥  پائيز

  -٠,٧٧  ٥,١  ٤,٣٣  زمستان

  -٠,٧٨  ٥,٤٥  ٤,٦٧  ميانگين

١٣٩٤  

  -٠,١  ٥,٠٩  ٤,٩٩  بهار

  -٠,٢٩  ٥,٢٣  ٤,٩٤  تابستان

  ٠,٥٥  ٥,٤٨  ٦,٠٣  پائيز

  ١,١٨  ٥,٢٨  ٦,٤٦  زمستان

 ٠,٣٣  ٥,٢٧  ٥,٦  ميانگين

١٣٩٥  

  -٠,٣٧  ٥,٤٤  ٥,٠٧  بهار

  -٠,٢٢  ٥,١٦  ٤,٩٤  تابستان

  -١,٧٨  ٥,١٦  ٣,٣٨  پائيز

  -٠,٣١  ٥,٤٧  ٥,١٦  زمستان

  -٠,٦٧  ٥,٣١  ٤,٦٤  ميانگين

  مجلس شوراي اسالمي هايماخذ: مركز پژوهش

 

هاي تشكلهائي است كه بر اساس ارزيابي از ديگر مولفه اوليه مواد واردات و محصوالت صادرات اي تعرفه موانع

ه اهميت تجارت . با توجه بنامساعد تشخيص داده شده است شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استان

تواند نقش مهمي در بهبود اي بهبود اين مولفه ميكاالهاي واسطه خارجي و وابستگي صنايع به واردات مواد اوليه و

از طرف ديگر تسهيل صادرات اين امكان را براي توليد كنندگان فراهم  .فضاي كسب و كار در استان داشته باشد

مقياس هاي فزاينده نسبت به آورد تا با دسترسي به بازارهاي خارجي توليد خود را افزايش داده و از بازدهيمي

در سال  ٧٦/٥به رقم  ١٣٨٩در سال  ٣٢/٥ميانگين مولفه مذكور از رقم  )١١( براساس جدول استفاده نمايند.
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هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكلهاي مشاركت دهد طي سالافزايش يافته كه نشان مي ١٣٩٥

 است.مساعدتر شده ناكننده به مرور اندكي 

تر در فصول پائيز و زمستان اندازه اين مولفه از ميانگين كشور آن پائين ١٣٩٥سال الزم به ذكر است كه در 

بوده  و در بقيه فصول اين شاخص در استان فارس نسبت به كشور در سطح باالتري قرار داشته است. به طور كلي 

تر بوده است كه نفصل وضعيت استان از ميانگين كشوري پائي ٥١٩ارزيابي فصلي صورت گرفته در  ٢٦از مجموع 

  دهد.اين موضوع وضعيت قابل قبول اين مولفه در استان فارس را تاحدودي نشان مي
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روند مولفه موانع تعرفه اي صادرات محصوالت و واردات مواد اوليه در ) ١٢نمودار 

  استان فارس و كشور

استان فارس كشور
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 كشور و فارس استان در اوليه مواد واردات و محصوالت صادرات اي تعرفه موانع) ١١جدول

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  ١,١٦  ٥,٧٣ ٦,٨٩  پائيز

  -١,٤٦  ٥,٢١  ٣,٧٥  زمستان

  -٠,١٥  ٥,٤٧  ٥,٣٢  ميانگين

١٣٩٠  

  -٠,٣٢  ٤,٨٢  ٤,٥  بهار

  ٠,٤٨  ٤,٤  ٤,٨٨  تابستان

  -٠,٨  ٤,٥٣  ٣,٧٣  پائيز

  ٠,٦  ٤,٦  ٥,٢  زمستان

  -٠,٠١  ٤,٥٨  ٤,٥٧  ميانگين

١٣٩١  

  ٠,٨  ٤,٩٨  ٥,٧٨  بهار

  ٠,٣  ٥,٠٢  ٥,٣٢  تابستان

  ٠,٥٥  ٥,١  ٥,٦٥  پائيز

  -١,٣٢  ٤,٨٥  ٣,٥٣  زمستان

  ٠,٠٩  ٤,٩٨  ٥,٠٧  ميانگين

١٣٩٢  

  -٠,٠٨  ٥,٢٦  ٥,١٨  بهار

  -١,٤٥  ٥,٩٢  ٤,٤٧  تابستان

  -٠,٢٧  ٥,٣١  ٥,٠٤  پائيز

  -٠,٤٦  ٥,٦٤  ٥,١٨  زمستان

  -٠,٤٩  ٥,٥٣  ٥,٠٤  ميانگين

١٣٩٣  

  -١,٠٥  ٥,٧  ٤,٦٥  بهار

  -٠,٧٥  ٥,٦٢  ٤,٨٧  تابستان

  -٠,٠٩  ٥,٨  ٥,٧١  پائيز
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور
  -٠,٥٩  ٤,٩٢  ٤,٣٣  زمستان

  -٠,٦٢  ٥,٥١  ٤,٨٩  ميانگين

١٣٩٤  

  -٠,٧٤  ٥,٢٩  ٤,٥٥  بهار

  ٠,٩٧  ٥,٠١  ٥,٩٨  تابستان

  ٠,٩٢  ٥,٣٤  ٦,٢٦  پائيز

  ٠,٥٨  ٥,٠٨  ٥,٦٦  زمستان

  ٠,٤٣  ٥,١٨  ٥,٦١  ميانگين

١٣٩٥  

  ١,١٤  ٥,٥٣  ٦,٦٧  بهار

  ٠,٧٢  ٥,٤٩  ٦,٢١  تابستان

  -٠,١٢  ٥,١٩  ٥,٠٧  پائيز

  -٠,٥٣  ٥,٦٤  ٥,١١  زمستان

  ٠,٣  ٥,٤٦  ٥,٧٦  ميانگين

  هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش

  

 دست به محصول رساندن مشكالت و توزيع نظام ضعف كار و كسب هاي مولفه مساعدترين بين در مولفهپنجمين 

امكان رقابت هاي توزيع كاال باشد. سيستم كارآمد توزيع و دسترسي آسان مصرف كننده به مكانمي كننده مصرف

هاي اقتصادي را افزايش داده و از اين طريق ضمن افزايش كيفيت محصول و امكان صادرات آن، رفاه مصرف بين بنگاه

فصل ارزيابي صورت  ٢٦يابد. مطابق با ارزيابي صورت گرفته ميانگين كلي مولفه مذكور در طول كننده نيز افزايش مي

 بوده ٦٣/٠معادل با   ١٣٨٩سال  به نسبت ١٣٩٥سال در  شاخص اينكاهش  ميزان. بوده است ١٩/٥گرفته معادل با 

 درسال) ١٢( جدول به باتوجه شاخص اين ميانگينباشد. هاي مختلف ميدوره طي شاخص اين بهبودروند از  حاكي كه
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 ١٣٩٥ درسال.  استوضعيت مساعدتري در استان وجود داشته  كشور ميانگيندر مقايسه با  كه باشدمي ٧٩/٤ ،١٣٩٤

رسيده و ضمن افزايش نسبت به سال  ٠٦/٥ بهفارس  استان در شاخص اين ميانگين، موجود نوسانات به توجه با

  باشد.گذشته اندازه مولفه مذكور اندكي از ميانگين كشوري باالتر مي

  

  

تر بوده  تنها در فصل تابستان اندازه اين مولفه از ميانگين كشور آن پائين ١٣٩٥الزم به ذكر است كه در سال 

و در بقيه فصول اين شاخص در استان فارس نسبت به كشور در سطح باالتري قرار داشته است. به طور كلي از 

  ست. تر بوده افصل وضعيت استان از ميانگين كشوري پائين ١١ارزيابي فصلي صورت گرفته در  ٢٦مجموع 
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ف ضعف نظام توزيع و مشكالت رساندن محصول به دست مصرروند مولفه ) ١٣نمودار 
  در استان فارس و كشوركننده 

استان فارس كشور
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 و فارس استان در كننده مصرف دست به محصول رساندن مشكالت و توزيع نظام ضعف) ١٢جدول

 كشور

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  ٠,٩٢  ٥,٤٧ ٦,٣٩  پائيز

  -٠,٣٤  ٥,٣٤  ٥  زمستان

  ٠,٢٩  ٥,٤  ٥,٦٩  ميانگين

١٣٩٠  

  ٠,٦٧  ٤,٣٨  ٥,٠٥  بهار

  -٠,٩١  ٤,٩٣  ٤,٠٢  تابستان

  ٠,٥٧  ٤,٣٧  ٤,٩٤  پائيز

  -٠,٢  ٤,٢  ٤  زمستان

  ٠,٠٣  ٤,٤٧  ٤,٥  ميانگين

١٣٩١  

  ٢,٧٣  ٤,٥٥  ٧,٢٨  بهار

  ١,٧٣  ٤,٧٢  ٦,٤٥  تابستان

  -٠,٢١  ٤,٩٧  ٤,٧٦  پائيز

  ٠,٨  ٤,٥٣  ٥,٣٣  زمستان

  ١,٢٦  ٤,٦٩  ٥,٩٥  ميانگين

١٣٩٢  

  ٠,٣١  ٤,٨٤  ٥,١٥  بهار

  -٠,٣  ٤,٨  ٤,٥  تابستان

  ٠,٥٦  ٥,١  ٥,٦٦  پائيز

  ٠,٣٣  ٤,٨٢  ٥,١٥  زمستان

  ٠,٢٣  ٤,٨٩  ٥,١٢  ميانگين

١٣٩٣  
  ١,١٤  ٤,٩٦  ٦,١  بهار

  ٠,٧  ٤,٨٧  ٥,٥٧  تابستان
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور
  ٠,٣٢  ٤,٨٥  ٥,١٧  پائيز

  -٠,١٧  ٥,١٤  ٤,٩٧  زمستان

  ٠,٤٩  ٤,٩٦  ٥,٤٥  ميانگين

١٣٩٤  

  -٠,١٨  ٤,٩٢  ٤,٧٤  بهار

  -٠,٠٨  ٤,٨٣  ٤,٧٥  تابستان

  ٠,٠٤  ٤,٨  ٤,٨٤  پائيز

  -٠,١١  ٤,٩٦  ٤,٨٥  زمستان

  -٠,٠٩  ٤,٨٨  ٤,٧٩  ميانگين

١٣٩٥  

  ٢  ٤,٥٤  ٦,٥٤  بهار

  -٠,٣٦  ٤,٦  ٤,٢٤  تابستان

  ٠,٠٩  ٤,٣٥  ٤,٤٤  پائيز

  ٠,٤٦  ٤,٥٩  ٥,٠٥  زمستان

  ٠,٥٤  ٤,٥٢  ٥,٠٦  ميانگين

  هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش

  

هائي از ديگر مولفه تعهدات انجام به قرارداد هايطرف اجبار و هاشكايت به موثر رسيدگي در دادسراها ضعف

نامساعد تشخيص داده شده  تشكلهاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استاناست كه بر اساس ارزيابي 

ختصاص هاي كسب و كار به خود ارا در بين نامساعدترين مولفه ششمرتبه  ٨٨/٥است. اين مولفه با ميانگين كلي 

گذاران در هنگام ورشكستگي و مشكالت داده است. با توجه به نقش مهم دادسرا در رسيدگي به شكايات سرمايه

قانوني توليد كنندگان در هنگام وصول كردن مطالبات خود اين مولفه نقش مهمي در بهيود محيط كسب و كار 

افزايش  ١٣٩٥در سال  ١٨/٦به رقم  ١٣٨٩ال در س ٦٩/٥) ميانگين مولفه مذكور از رقم ٧براساس جدول (. دارد
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هاي مشاركت كننده به مرور هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكلدهد طي ساليافته كه نشان مي

 اندكي نامساعدتر شده است.

تر بوده  و آن پائين تنها در فصل پائيز اندازه اين مولفه از ميانگين كشور ١٣٩٥الزم به ذكر است كه در سال 

در بقيه فصول اين شاخص در استان فارس نسبت به كشور در سطح باالتري قرار داشته است. به طور كلي از 

 از جملهتر بوده است. فصل وضعيت استان از ميانگين كشوري پائين ١٥ارزيابي فصلي صورت گرفته در  ٢٦مجموع 

قوانين و مققرات ناكارآمد و تعدد شكايات و محدود بودن ، هاايتشك به موثر رسيدگي در دادسراها ضعفاز داليل 

  باشد.مي امكانات قوه قضائيه
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 روند مولفه ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شكايت ها و اجبار طرف هاي قرارداد به) ١٥نمودار 
انجام تعهدات در استان فارس و كشور

استان فارس كشور
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 كشور و فارس استان در تعهدات انجام به قرارداد هايطرف اجبار و هاشكايت به موثر رسيدگي در دادسراها ضعف) ١٤جدول

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  -٠,٨٦  ٦,٧٥ ٥,٨٩  پائيز

  -٠,٩٥  ٦,٤٥  ٥,٥  زمستان

  -٠,٩١  ٦,٦  ٥,٦٩  ميانگين

١٣٩٠  

  ٠  ٦,٢٩  ٦,٢٩  بهار

  ١,٢  ٥,٢٣  ٦,٤٣  تابستان

  ٠  ٥,٥٢  ٥,٥٢  پائيز

  -١,٥  ٥,٢  ٣,٧  زمستان

  -٠,٠٨  ٥,٥٦  ٥,٤٨  ميانگين

١٣٩١  

  ٠,٤٤  ٥,٤٨  ٥,٩٢  بهار

  -٠,٢٣  ٥,٣٥  ٥,١٢  تابستان

  ١  ٥,٣٧  ٦,٣٧  پائيز

  ٠,٥٦  ٥,٣٢  ٥,٨٨  زمستان

  ٠,٤٤  ٥,٣٨  ٥,٨٢  ميانگين

١٣٩٢  

  -٠,٥٥  ٥,٦٥  ٥,١  بهار

  -٠,٥٦  ٥,٩٥  ٥,٣٩  تابستان

  -٠,٧  ٦,٠٨  ٥,٣٨  پائيز

  -١,١٨  ٦,٢٨  ٥,١  زمستان

  -٠,٧٥  ٥,٩٩  ٥,٢٤  ميانگين

١٣٩٣  

  ٠,٦٥  ٥,٨٨  ٦,٥٣  بهار

  ٠,٢٨  ٥,٧٩  ٦,٠٧  تابستان

  ٠,١  ٥,٩٦  ٦,٠٦  پائيز

  -٢,٢٢  ٦,٣١  ٤,٠٩  زمستان
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور
  -٠,٢٩  ٥,٩٨  ٥,٦٩  ميانگين

١٣٩٤  

  ٠,٩٤  ٦,١  ٧,٠٤  بهار

  ١,٢  ٥,٧٩  ٦,٩٩  تابستان

  ٠,٢٧  ٦,٠٧  ٦,٣٤  پائيز

  ١,٩  ٥,٧٩  ٧,٦٩  زمستان

  -٠,٣  ٥,٩٨  ٥,٦٨  ميانگين

١٣٩٥  

  ٠,٢٥  ٥,٩١  ٦,١٦  بهار

  ٠,٥٨  ٦,١  ٦,٦٨  تابستان

  -٠,٨٩  ٦,١٨  ٥,٢٩  پائيز

  ٠,١٧  ٦,٤٣  ٦,٦  زمستان

  ٠,٠٣  ٦,١٥  ٦,١٨  ميانگين

  هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش

  

 مقررات و قوانين ثباتي بينشان مي دهد  كننده در پايش فضاي كسب و كار استانهاي شركتارزيابي تشكل

را در بين مساعدترين مولفه هاي كسب و كار  رتبه هفتم ١٣/٦با ميانگين كلي  گذاري سرمايه و توليد به مربوط

كه حاكي از  كاهش يافته است ١٣٨٩ سالنسبت به  ١٣٩٥در سال به خود اختصاص داده است. اين شاخص 

) در ١٣( ميانگين اين شاخص با توجه به جدولباشد. الزم به ذكر است بهبود اين مولفه در دوره مورد بررسي مي

نامساعدتر شده يافته و  افزايش ١٣٩٣در سال  ٩٥/٥توجه به نوسانات موجود به كه با  بوده ٧٨/٥، ١٣٩٢سال 

نوسانات افزايشي را طي نموده و وضعيت اين مولفه نيز ادامه يافته و مولفه مذكور  ١٣٩٤طي سال  روند، اين است
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يش تكرار شده نيز كم و ب ١٣٩٥اين وضعيت در سال  را در استان فارس به طور محسوسي نامساعدتر نموده است

  . است

  

  
  

شاخص كسب و كار استان در اين زمينه ميانگين نكته مهمي كه در اينجا بايد به آن اشاره نمود اين است كه 

كرده و نادامه پيدا  هاي بعداما اين روند در سالبوده و  ترپائين كشورنسبت به  ١٣٩٣تا سال  ١٣٩١هاي در سال

 ازاست. همچنين  واحد افزايش داشته ٥٢/٠به  ١٣٩٥اختالف بين ميانگين كشور و استان در سال به طوري كه 

 اين كه است شده منفي كشور و استان در شاخص اين اختالف دوره ١٤ در گرفته صورت ارزيابي دوره ٢٦ مجموع

   .دهدمي نشان را استان در مولفه اين قابل قبول وضعيت به موضوع
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١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥

ه گذاري روند مولفه بي ثباتي قوانين و مقررات مربوط به توليد و سرماي) ١٤نمودار 
در استان فارس و كشور 

استان فارس كشور
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 كشور و فارس استان در گذاري سرمايه و توليد به مربوط مقررات و قوانين ثباتي بي) ١٣جدول

  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

١٣٨٩  

  ٠,٦١  ٦,٨٨ ٧,٤٩  پائيز

  -٠,٣٦  ٦,٣٦  ٦  زمستان

  ٠,١٢  ٦,٦٢  ٦,٧٤  ميانگين

١٣٩٠  

  ٠  ٦,٤٤  ٦,٤٤  بهار

  ٠,٨١  ٥,٩٢  ٦,٧٣  تابستان

  ١,٣٧  ٥,٣٧  ٦,٧٤  پائيز

  -٠,٦  ٥,٧  ٥,١  زمستان

  ٠,٤  ٥,٨٥  ٦,٢٥  ميانگين

١٣٩١  

  -٠,٨٩  ٦,١١  ٥,٢٢  بهار

  ٠,٤١  ٦,٣٢  ٦,٧٣  تابستان

  -٠,٩  ٦,٦٨  ٥,٧٨  پائيز

  -٠,٢  ٦,٤٨  ٦,٢٨  زمستان

  -٠,٣٩  ٦,٣٩  ٦  ميانگين

١٣٩٢  

  -٠,٥  ٦,٥  ٦  بهار

  -٠,٧  ٦,٤٣  ٥,٧٣  تابستان

  -٠,٧٧  ٦,٢٩  ٥,٥٢  پائيز

  -٠,٤٩  ٦,٣٧  ٥,٨٨  زمستان

  -٠,٦١  ٦,٣٩  ٥,٧٨  ميانگين

١٣٩٣  
  -٠,٠٤  ٦,١٤  ٦,١  بهار

  ٠,٣٩  ٦,٢٣  ٦,٦٢  تابستان
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  كشور  استان فارس  فصل  سال
اختالف شاخص استان و 

  كشور

  -٠,٢٨  ٦,٠١  ٥,٧٣  پائيز

  -٠,٤٣  ٥,٨  ٥,٣٧  زمستان

  -٠,٠٩  ٦,٠٤  ٥,٩٥  ميانگين

١٣٩٤  

  ٠,٤٤  ٥,٧١  ٦,١٥  بهار

  -٠,٦٧  ٥,٦٧  ٥  تابستان

  ٠,٧٦  ٦,١  ٦,٨٦  پائيز

  ٠,٠٥  ٥,٩٩  ٦,٠٤  زمستان

  ٠,١٥  ٥,٨٦  ٦,٠١  ميانگين

١٣٩٥  

  ١,١١  ٦,١١  ٧,٢٢  بهار

  -٠,٤٦  ٦,٠٣  ٥,٥٧  تابستان

  ٠,٩  ٥,٩١  ٦,٨١  پائيز

  ٠,٥١  ٥,٩٧  ٦,٤٨  زمستان

  ٠,٥٢  ٦  ٦,٥٢  ميانگين
  هاي مجلس شوراي اسالميماخذ: مركز پژوهش
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   توسط اتاق ايرانپايش محيط كسب و كار  .٤

، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار را تصويب كردند. به ١٣٩٠در سال 

گذاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور، ها موظفند به منظور اطالع سياستاين قانون: ( اتاق ٤موجب ماده 

ها، حسب مورد به تفكيك استان هاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور ساالنه و فصليشاخص

هاي اقتصادي، سنجش و اعالم نمايند). اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در قالب ها و فعاليتبخش

هاي ملي پايش محيط كسب و كار ، نسبت به شناسايي و معرفي شاخص١٣٩٤اجراي يك طرح پژوهشي در سال 

هاي تعاون و اصناف را با همكاري اتاق ١٣٩٥يط كسب و كار در اواخر سال اقدام نمود و اجراي طرح ملي پايش مح

باشد كه قبل از اين مسئوليت پايش محيط كسب و كار ايران ايران در دستور كار خود قرار داد ( قابل ذكر مي

  شد).هاي مجلس شوراي اسالمي تهيه و منتشر ميتوسط گروه مطالعات كسب و كار مركز پژوهش

هاي فصلي كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي با ها و اطالعات گزارشگزارش از دادهسمت از قدر اين 

هاي آماري بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين ارائه نموده استفاده هاي پيمايشي با دادهرويكرد تلفيق داده

  شده است.

  

  يراناتاق ا هاي طرح پايش محيط كسب و كارمعرفي مولفه .١-٤

هاي اصناف و تعاون مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با همكاري اتاق

 ٧٠ملي محيط كسب و كار ايران بر اساس  آوري اطالعات و محاسبه شاخصريزي براي جمعايران اقدام به برنامه

اند. نتايج اجراي طرح مطالعاتي در همين خصوص بدست آمدهها از مولفه پيمايشي و آماري كرده است كه مولفه

هاي نامه با همكاران فعال اقتصادي (تعيين شده با روشمولفه پيمايشي از روش تكميل پرسش ٢٨اطالعات 
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مولفه آماري از منابع اطالعاتي و آمار رسمي كشور  ٤٢آيد و براي كسب اطالع در مورد گيري) بدست مينمونه

هاي هاي ملي پايش محيط كسب و كار ايران به تفكيك ملي، استان، بخششود و در نهايت شاخصاستفاده مي

مولفه پيمايشي كه توسط اتاق  ٢٨)، به معرفي ١٥اند. جدول (هاي اقتصادي محاسبه شدهعمده و رشته فعاليت

  پردازد.ايران تهيه شده است مي

  

  اتاق ايران طرح پايش محيط كسب و كار هايمولفه )١٥ جدول

  عنوان  رديف  عنوان  رديف

١  
عدم استقبال همكاران و مشتريان از نوآوري و 

  ابتكار در ارائه خدمات و محصول
١٥  

 وجود انحصار، امتياز يا هر نوع رانت به يك يا
  تعدادي از رقبا در بازار

٢  

بيني اي و غيرقابل پيشهاي سليقهبرداشت
گاز، محيط ماموران از قوانين و مقررات (برق، 

  زيست، تامين اجتماعي و ...)
١٦  

ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصول به 
  بازار

٣  
هاي قرارداد (دولتي يا خصوصي) تعهدي طرفبي

  هايشانبه ايفاي تعهدات و وعده
١٧  

عرضه كاالهاي قاچاق و رقابت غيرمنصفانه 
  محصوالت خارجي و داخلي در بازار ايران

٤  
هاي اجرايي ها، مقررات و رويهسياستثباتي بي

  ناظر به كسب و كار
١٨  

فقدان يا نقص ارتباطات پسيني و پيشيني و 
  هاي توليدخوشه

٥  
ها بيني بودن قيمتثباتي و غيرقابل پيشبي

  (مواد اوليه و محصوالت)
١٩  

هاي غيرمنطقي نهادهاي گذاري و دخالتقيمت
  حاكميتي در بازار

٦  
گيرانه در ادارات كار و بيمه براي سختهاي رويه

  مديريت نيروي انساني
٢٠  

 كارگريزي عمومي و استقبال نيرو كار از تعطيلي
  روزهاي كاري

٧  
تمايل شهروندان به خريد كاالهاي خارجي و 

  رغبتي به خريد محصوالت ايرانيبي
  كمبود تقاضاي موثر در بازار  ٢١

٨  
د و غيراستاندارتوليد و عرضه نسبتا آزاد كاالهاي 

  تقلبي در بازار
  هاي مورد نيازكمبود فناوري  ٢٢



  

 ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث

  
 

    Page ٥٤ of شماره قرارداد :   ر هاي فضاي كسب و كافاز دوم: تحليل جايگاه استان فارس در شاخص  ٨٤ 

 

 

  عنوان  رديف  عنوان  رديف

٩  
ها و موسسات دولتي يا رقابت غيرمنصفنه شركت

  شبه دولتي در بازار
  كمبود نيروي كار ماهر  ٢٣

١٠  
هاي غيرمنصفانه و ناعادالنه مميزي و رويه

  دريافت ماليات
٢٤  

هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه محدوديت
  اينترنت)و 

  محدوديت دسترسي به برق  ٢٥  هادشواري تامين مالي از بانك  ١١

١٢  
 فقدان يا شفاف نبودن اطالعات مورد نياز براي

  فعاليت اقتصادي
٢٦  

هاي دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل محدوديت
  و ...)

١٣  
اي، هاي حمل و نقل (جادهضعف زير ساخت

  ريلي، هوايي، دريايي و بندري)
  هاي حكومتيمفاسد مالي و اداري در دستگاه  ٢٧

١٤  
ها در رسيدگي به شكايات و پيگرد ضعف دادگاه

  موثر متجاوزان به حقوق ديگران
٢٨  

هاي موانع اداري كسب و كار (ادارات و دستگاه
  اجرايي مرتبط با كسب و كار)

  ماخذ: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

  

   وزني محيط كسب و كار استان فارس و كشورميانگين . ٢-٤

كه بر اساس پايش صورت گرفته بوسيله كشور فارس ومولفه محيط كسب و كار استان ٢٨) ميانگين ١٦در جدول (

  انجام شده آمده است. ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني،اتاق 

در همين فصل  اين در حالي است كهبوده  ٠٩/٥براي استان فارس  ١٣٩٦شاخص محيط كسب و كار در بهار 

بوده كه اين نشان دهنده وضعيت مطلوب استان در محيط كسب و كار در اين  ٦٩/٥مقدار اين شاخص براي كشور 

افزايش  ٣٦/٠براي استان با مقدار اين شاخص  ١٣٩٦باشد. در فصل بعد يعني تابستان فصل نسبت به كشور مي

رسيد  ٧٧/٥افزايش به  ٠٨/٠رسيد مقدار اين شاخص در فصل مذكور براي كشور با  ٤٥/٥نسبت به فصل قبل به 

مقدار  ١٣٩٦كه مانند فصل قبل استان فارس نسبت به ميانگين كشور در وضعيت بهتري قرار دارد. در پائيز سال 
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همچنين در فصل مذكور شاخص كسب و رسيد  ٦٤/٥افزايش به  ١٩/٠شاخص محيط كسب و كار براي استان با 

رسيده كه در اين فصل نيز به مانند دو فصل قبل  ٨٥/٥افزايش نسبت به فصل قبل به  ٠٨/٠كار براي كشور با 

  تري نسبت به ميانگين كشوري دارد. استان فارس وضعيت مطلوب

  

  در استان فارس و كشور مولفه كسب و كار ٢٨ميانگين ارزيابي ) ١٦جدول 

  ١٣٩٧بهار   ١٣٩٦زمستان   ١٣٩٦پائيز   ١٣٩٦تابستان   ١٣٩٦بهار   عنوان  رديف

  ٥,٧١  ٥,٧٢  ٥,٦٤  ٥,٤٥  ٥,٠٩  فارس  ١

  ٦,١٥  ٥,٨٠  ٥,٨٥  ٥,٧٧  ٥,٦٩  كشور  ٢

٣  

اختالف 

شاخص استان 

  و كشور

٠,٦- 

٠,٤٤  -٠,٠٨  -٠,٢١  -٠,٣٢-  

  كشاورزي ايرانماخذ: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و  

  

اين اين رويه ادامه داشته است، در فصل مذكور ميانگين وزني ارزيابي محيط كسب و كار در  ١٣٩٧در فصل بهار 

تر بوده و از اين لحاظ بعد از واحد پائين ٤٤/٠رسيده كه نسبت به ميانگين كشوري  ٧١/٥استان فارس به رقم 

  باشد.مي ١٣٩٧كشور و استان مربوط به فصل بهار ، بيشترين اختالف بين ميانگين ١٣٩٦فصل بهار 
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  گانه كسب و كار در استان فارس و كشور ٢٨ارزيابي مولفه هاي  .٣-٤

گذار محيط كسب و كار استان فارس و كشور در فصل بهار مولفه تاثير ٢٨هاي مربوط به ) داده١٧در جدول (

دهنده مساعدتر بودن آن مولفه در آورده شده است. عالمت منفي در قسمت اختالف استان و كشور نشان ١٣٩٧

  باشد و اگر اختالف مثبت باشد بالعكس.استان نسبت به كشور مي

تري نسبت به كشور مولفه، استان فارس وضعيت مطلوب ٢٧شود در ) مشاهده مي١٧طور كه در جدول (همان

 ضعف "، ٧٥/١با اختالف  "ماليات دريافت و مميزي ناعادالنه و غيرمنصفانه هايرويه "هاي فهداشته كه در مول

 حقوق به متجاوزان موثر پيگرد و شكايات به رسيدگي در هادادگاه ضعف "، ٢٧/١با  " نقل و حمل هايساخت زير

 ثباتيبي "، ١١/١با  "گيرانه در ادارات كار و بيمه براي مديريت نيروي انساني هاي سخترويه "، ٢٥/١با  "ديگران

و  ٧١/٠با  "بازار  در موثر تقاضاي كمبود "،   ٧٤/٠با  "كار و كسب به ناظر اجرايي هايرويه و مقررات ها،سياست

بيشترين تفاوت بين  ٦١/٠با  "محصول  و خدمات ارائه در ابتكار و نوآوري از مشتريان و همكاران استقبال عدم "

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

١٣٩٦بهار  ١٣٩٦تابستان  ١٣٩٦پائيز  ١٣٩٦زمستان  ١٣٩٧بهار 

ورميانگين وزني مولفه هاي محيط كسب و كار در استان فارس و كش) ١٦نمودار 

فارس كشور
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دهد تنها در هاي تاثير گذار بر محيط كسب و كار نشان ميبررسي ساير مولفهكشور و استان وجود داشته است. 

ميانگين كشوري از شاخص بدست  "بازار در دولتي شبه يا دولتي موسسات و هاشركت غيرمنصفانه رقابت"مولفه 

 رقابت و قاچاق كاالهاي عرضه " هايمولفه در همچنين تر بوده است.پائين ٠٢/٠آمده در استان به اندازه 

 و ادارات( كار و كسب اداري موانع " ،٠٣/٠ اختالف با "ايران بازار در داخلي و خارجي محصوالت غيرمنصفانه

 و خارجي كاالهاي خريد به شهروندان تمايل "، ٠٦/٠ اختالف با ")كار و كسب با مرتبط اجرايي هايدستگاه

 فعاليت براي نياز مورد اطالعات نبودن شفاف يا فقدان "، ٠,١٩با اختالف  "ايراني محصوالت خريد به رغبتيبي

 و پيشيني و پسيني ارتباطات نقص يا فقدان " ،٣٣/٠ با "محدوديت دسترسي به آب" ٢٤/٠با اختالف  "اقتصادي

 ٣٥/٠ با "بازار در رقبا از تعدادي يا يك به رانت نوع هر يا امتياز انحصار، وجود " و ٣٣/٠ با " توليد هايخوشه

  . است داشته وجود استان و كشور بين تفاوت كمترين

 بودن بينيپيش غيرقابل و ثباتيبي "به ترتيب مربوط به  ١٣٩٧سال  بهاردر فصل  استانهاي نامساعدترين مولفه

 ها،سياست ثباتيبي " ،٧٨/٧با  "هابانك از مالي تامين دشواري"، ٩٥/٧با  ")محصوالت و اوليه مواد( هاقيمت

 اجرايي هايدستگاه و ادارات( كار و كسب اداري موانع" ،٠١/٧با  "كار و كسب به ناظر اجرايي هايرويه و مقررات

 ٩٣/٦با  "بازار در دولتي شبه يا دولتي موسسات و هاشركت غيرمنصفنه رقابت" ، ٩٨/٦با  ")كار و كسب با مرتبط

 عرضه و توليد"و  ٨٠/٦با  "ايران بازار در داخلي و خارجي محصوالت غيرمنصفانه رقابت و قاچاق كاالهاي عرضه"

  است. بوده ٥٥/٦با  "بازار در تقلبي و غيراستاندارد كاالهاي آزاد نسبتا

 هايحامل به دسترسي هايمحدوديت "هاي استان در فصل مذكور به ترتيب مربوط به همچنين مساعدترين مولفه

 و همكاران استقبال عدم "و  ٥٩/٣با  "آب به دسترسي محدوديت "، ٩٧/٢با  " ...) و گازوئيل گاز، برق،( انرژي

 تلفن( ارتباطات به دسترسي هايمحدوديت" ، ٦٢/٣با  "محصول و خدمات ارائه در ابتكار و نوآوري از مشتريان
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، ١٨/٤با " )بندري و دريايي هوايي، ريلي، اي،جاده( نقل و حمل هايساخت زير ضعف"، ٦٨/٣با  ")اينترنت و همراه

  بوده است. ٨٣/٤ با "ماهر كار نيروي كمبود"و  ٨١/٤با  "بازار به محصول رساندن در مشكل و توزيع نظام ضعف"

اي مقايسه شده است. همانطور مولفه محيط كسب و كار استان و كشور به صورت نمودار ميله ٢٨)، ١٧در نمودار (

  ها استان فارس وضعيت بهتري نسبت به كشور دارد.شود در اكثر مولفهكه مشاهده مي
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گانه كسب و كار در استان فارس و كشور ٢٨مولفه هاي وضعيت ) ١٧نمودار 

استان فارس كشور
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  ١٣٩٧مولفه كسب و كار استان فارس و كشور در فصل بهار سال  ٢٨) ١٧جدول 
  اختالف   كشور  استان  عنوان مولفه  اختالف   كشور  استان  عنوان مولفه

عدم استقبال همكاران و 
مشتريان از نوآوري و ابتكار در 

  ارائه خدمات و محصول
٠,٦١  ٤,٢٣  ٣,٦٢-  

وجود انحصار، امتياز يا هر 
نوع رانت به يك يا تعدادي 

  از رقبا در بازار
٠,٣٥  ٦,٨٢  ٦,٤٧-  

اي و هاي سليقهبرداشت
بيني ماموران از پيشغيرقابل 

قوانين و مقررات (برق، گاز، 
محيط زيست، تامين اجتماعي 

  و ...)

٠,٥٦  ٦,٥٩  ٦,٠٣-  
ضعف نظام توزيع و مشكل 

در رساندن محصول به 
  بازار

٠,٥٧  ٥,٣٨  ٤,٨١-  

هاي قرارداد تعهدي طرفبي
(دولتي يا خصوصي) به ايفاي 

  هايشانتعهدات و وعده
٠,٤٦  ٦,٢٣  ٥,٧٧-  

كاالهاي قاچاق و عرضه 
رقابت غيرمنصفانه 

محصوالت خارجي و 
  داخلي در بازار ايران

٠,٠٣  ٦,٨٣  ٦,٨٠-  

ها، مقررات و ثباتي سياستبي
هاي اجرايي ناظر به كسب رويه

  و كار
٠,٧٤  ٧,٧٥  ٧,٠١-  

فقدان يا نقص ارتباطات 
پسيني و پيشيني و 

  هاي توليدخوشه
٠,٣٣  ٥,٧٦  ٥,٤٣-  

بيني پيشابل ثباتي و غيرقبي
ها (مواد اوليه و بودن قيمت

  محصوالت)
٠,٦١  ٨,٥٦  ٧,٩٥-  

هاي گذاري و دخالتقيمت
غيرمنطقي نهادهاي 

  حاكميتي در بازار
٠,٣٩  ٦,٧٠  ٦,٣١-  

گيرانه در هاي سخترويه
ادارات كار و بيمه براي 
  مديريت نيروي انساني

١,١١  ٦,٦٦  ٥,٥٥-  
كارگريزي عمومي و 
استقبال نيرو كار از 

  روزهاي كاري تعطيلي
٠,٥  ٦,٣٣  ٥,٨٣-  
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  ماخذ: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران     
  

  

تمايل شهروندان به خريد 
رغبتي به كاالهاي خارجي و بي

  خريد محصوالت ايراني
٠,١٩  ٥,٦١  ٥,٤٢-  

كمبود تقاضاي موثر در 
  بازار

٠,٧١  ٥,٧٧  ٥,٠٦-  

توليد و عرضه نسبتا آزاد 
كاالهاي غيراستاندارد و تقلبي 

  در بازار
٠,٤١  ٦,٩٦  ٦,٥٥-  

هاي مورد فناوريكمبود 
  نياز

٠,٥٧  ٥,٨٠  ٥,٢٣-  

ها و رقابت غيرمنصفانه شركت
موسسات دولتي يا شبه دولتي 

  در بازار
  -٠,٢٩  ٥,١٢  ٤,٨٣  كمبود نيروي كار ماهر  ٠,٠٢  ٦,٩١  ٦,٩٣

هاي غيرمنصفانه و رويه
ناعادالنه مميزي و دريافت 

  ماليات
١,٧٥  ٧,١٣  ٥,٣٨-  

هاي دسترسي محدوديت
(تلفن همراه و به ارتباطات 

  اينترنت)
٠,٦١  ٤,٢٩  ٣,٦٨-  

  -٠,١١  ٧,٨٩  ٧,٧٨  هادشواري تامين مالي از بانك
محدوديت دسترسي به 

  آب
٠,٣٣  ٣,٩٢  ٣,٥٩-  

فقدان يا شفاف نبودن اطالعات 
مورد نياز براي فعاليت 

  اقتصادي
٠,٢٤  ٦,٦٨  ٦,٤٤-  

هاي دسترسي محدوديت
هاي انرژي (برق، به حامل

  ...)گاز، گازوئيل و 
٠,٦  ٣,٥٧  ٢,٩٧-  

هاي حمل و ضعف زير ساخت
اي، ريلي، هوايي، نقل (جاده

  دريايي و بندري)
١,٢٧  ٥,٤٥  ٤,١٨-  

مفاسد مالي و اداري در 
  هاي حكومتيدستگاه

٠,٤٨  ٦,٩٤  ٦,٤٦-  

ها در رسيدگي به ضعف دادگاه
شكايات و پيگرد موثر 

  متجاوزان به حقوق ديگران
١,٢٥  ٧,١١  ٥,٨٦-  

اداري كسب و كار موانع 
هاي (ادارات و دستگاه

اجرايي مرتبط با كسب و 
  كار)

٠,٠٦  ٧,٠٤  ٦,٩٨-  
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  هاي هاي تاثير گذاربر كسب و كار در استان فارس و كشور     مقايسه نامساعدترين شاخص .٤-٤

 ١٣٩٧ بهار سالطبق ارزيابي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي در پايش محيط كسب و كار استان در 

 بودن بينيپيش غيرقابل و ثباتيبيهاي تاثيرگذار بر محيط كسب و كار استان به ترتيب نامساعدترين مولفه

 هايرويه و مقررات ها،سياست ثباتيبي " ،"هابانك از مالي تامين دشواري"،  ")محصوالت و اوليه مواد( هاقيمت

 ،")كار و كسب با مرتبط اجرايي هايدستگاه و ادارات( كار و كسب اداري موانع" ،"كار و كسب به ناظر اجرايي

 غيرمنصفانه رقابت و قاچاق كاالهاي عرضه"، "بازار در دولتي شبه يا دولتي موسسات و هاشركت غيرمنصفنه رقابت"

 "بازار در تقلبي و غيراستاندارد كاالهاي آزاد نسبتا عرضه و توليد"و  "ايران بازار در داخلي و خارجي محصوالت

  اند.بوده

  

  در استان فارس و كشور )محصوالت و اوليه مواد( هاقيمت بودن بينيپيش غيرقابل و ثباتيبي) ١٨جدول

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٧,٩٥  ٧,٩٥  ٧,١٣  ٦,٧٦  ٦,٤٦  استان
  ٨,٥٦  ٨,٠١  ٧,٦٤  ٧,٠٨ ٦,٧٤  كشور

اختالف شاخص استان و 

 -٠,٦١ -٠,٠٦ -٠,٥١ -٠,٣٢ -٠,٢٨  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ 

  

 بينيپيش غيرقابل و ثباتيبي ١٣٩٧سالبهار دهد در نشان مي ارزيابي صورت گرفته از فضاي كسب و كار استان

رتبه نخست را در بين نامساعدترين مولفه هاي كسب و كار به خود ) محصوالت و اوليه مواد( هاقيمت بودن

 از يكيدهد اين مولفه ها را افزايش ميپذيري بنگاهها رقابتثبات قيمت اينكه به توجه اختصاص داده است. با
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نسبت به بهار  ١٣٩٧فصل بهار ميزان تغييرات اين شاخص در . آيدمي حساب به كار و كسب فضاي هايزيربخش

باشد. ميانگين اين شاخص مي ١٣٩٦سال مساعد شدن اين شاخص طي نابوده كه حاكي از  ٤٩/١، سال پيش از آن

دي را يافته و روند روبه بهبو افزايشمي باشد كه با توجه به نوسانات موجود در طول سال  ٠٧/٧،  ١٣٩٦در سال 

نوسانات افزايشي را طي  نيز روند اين مولفه در سطح كشور ١٣٩٦، اين در حالي است كه طي سال نمودهتجربه ن

نموده و وضعيت اين مولفه را در كشور به طور محسوسي نامساعدتر نموده است. نكته مهمي كه در اينجا بايد به 

بوده و اين  ترپائينكشور ن در اين زمينه نسبت به شاخص كسب و كار استاميانگين آن اشاره نمود اين است كه 

واحد افزايش  ٦١/٠به  فصل مذكورنيز ادامه پيدا كرده و اختالف بين كشور و استان در  ١٣٩٧سال  بهارروند در 

  باشد. داشته كه نشان دهنده مساعدتر شدن اين مولفه در استان مي
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بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

مت ها بي ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن قي وضعيت مولفه) ١٨نمودار
در استان فارس و كشور )مواد اوليه و محصوالت(

استان كشور
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 دشواري ١٣٩٧سالبهار در  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاقمنتشر شده از سوي  مطابق با گزارش

را در بين نامساعدترين مولفه هاي كسب و كار به خود اختصاص داده  دومي استان رتبه هابانك از مالي تامين

 از يكي  بانكها از تسهيالت دريافت مولفهبا توجه به اهميت سيستم بانكي در نظام اقتصادي كشور است. 

نسبت به  ١٣٩٦بهار سال ميزان تغييرات اين شاخص در . آيدمي حساب به كار و كسب فضايمهم  هايزيربخش

مي باشد. ميانگين اين شاخص در  ١٣٩٦ سالبوده كه حاكي از مساعد شدن اين شاخص طي  -٢٨/٠، ١٣٩٧بهار 

افته و روند روبه بهبودي را مي باشد كه با توجه به نوسانات موجود در طول سال كاهش ي ٨٧/٧،  ١٣٩٦سال 

روند اين مولفه در سطح كشور نوسانات افزايشي را طي  ١٣٩٦تجربه نموده ، اين در حالي است كه طي سال 

نموده و وضعيت اين مولفه را در كشور به طور محسوسي نامساعدتر نموده است. نكته مهمي كه در اينجا بايد به 

بوده و اين  ترپائينكشور شاخص كسب و كار استان در اين زمينه نسبت به ميانگين آن اشاره نمود اين است كه 

واحد  ١١/٠به  فصل مذكورنيز ادامه پيدا كرده و اختالف بين ميانگين كشور و استان در  ١٣٩٧سال  بهارروند در 

  باشد. افزايش داشته كه نشان دهنده مساعدتر شدن اين مولفه در استان مي

 در استان فارس و كشورهاي بانك از مالي ينتام دشواري) ١٩جدول 

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٧,٧٨  ٧,٥٧  ٧,٨٠  ٨,٠٨  ٨,٠٦  استان
  ٧,٨٩  ٧,٦٠  ٧,٥٧  ٧,٥٢  ٧,٥٣  كشور

اختالف شاخص استان و 

 -٠,١١ -٠,٠٣ ٠,٢٣  ٠,٥٦ ٠,٥٣  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ
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 و مقررات ها،سياست ثباتيبي ١٣٩٧سالبهار دهد در نشان مي ارزيابي صورت گرفته از فضاي كسب و كار استان

را در بين نامساعدترين مولفه هاي كسب و كار به خود اختصاص سوم رتبه كار  و كسب به ناظر اجرايي هايرويه

هاي توليد كننده تاثير مستقيم دارد بهبود گذاري بر هزينهكار و سرمايه . با توجه به اينكه قوانين ناظر برداده است

هاي منتشر شده تواند باعث ارتقا سطح كيفي فضاي كسب و كار شود. بررسي نتايج حاصل از گزارشاين مولفه مي

اوضاع به رقم مساعدتر شدن نابوده كه با  ٥٧/٦رقم  ١٣٩٦ مولفه مذكور در بهار سال اندازه حاكي از آن است كه

برداشت فعالين بخش خصوصي از اجرايي شدن يافته كه بيانگر اين است كه  افزايش ١٣٩٧بهار سال در  ٠٧/٧

  .باشدقوانين و مقررات حوزه كسب و كار مناسب نمي
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بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

دشواري تامين مالي از بانك هاي در استان فارس و كشوروضعيت مولفه ) ١٩نمودار 

استان كشور
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در استان فارس  كار و كسب به ناظر اجرايي هايرويه و مقررات ها،سياست ثباتيبي) ٢٠جدول 

  و كشور

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦ سال  عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٧,٠٧  ٦,٨٠  ٦,٨٧  ٦,٨٩  ٦,٥٧  استان
  ٧,٧٥  ٧,٤١  ٧,١١  ٦,٨٤ ٦,٥٧  كشور

اختالف شاخص استان و 

 -٠,٦٨ -٠,٦١ -٠,٢٤ ٠,٠٥ ٠  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ

  

  

  

 ارزيابي تشكلهاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استان نامساعديكي ديگر از مولفه هاي مهمي كه در 

 و كسب با مرتبط اجرايي هايدستگاه و ادارات( كار و كسب اداري موانع) ٢١(تشخيص داده شده، مطابق جدول 
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بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

ب و بي ثباتي سياست ها، مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر به كسوضعيت مولفه ) ٢٠نمودار 
 كار در استان فارس و كشور

استان كشور
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 ٩٨/٦مساعدتر شدن اوضاع به رقم نابوده كه با  ٩٤/٥رقم  ١٣٩٦ مولفه مذكور در بهار سال باشد. اندازه اينمي )كار

هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و دستگايافته كه بيانگر اين است كه ادارت افزايش  ١٣٩٧فصل بهار سال در 

  .بوده اندنبه نسبت موفق  ١٣٩٦در طول سال  و كار استان

  

در ) كار و كسب با مرتبط اجرايي هايدستگاه و ادارات( كار و كسب اداري موانع) ٢١جدول 

  استان فارس و كشور

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٦,٩٨  ٧,١١  ٦,٦١  ٦,٤٣  ٥,٩٤  استان
  ٧,٠٤  ٧,١٣  ٦,٩٥  ٦,٦٨  ٦,٦١  كشور

اختالف شاخص استان و 

 -٠,٠٦ -٠,٠٢ -٠,٣٤ -٠,٢٥ -٠,٦٧  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ
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با توجه به مطالب فوق مي توان چنين استنتاج نمود كه به طور كلي وضعيت ارائه خدمات بيمه و عملكرد ادارت 

هاي پيشرو در استان در مقايسه با كشور از وضعيت قابل قبولي برخوردار بوده ولي همچنان در مقايسه با استان

  ين امر توسط مسئولين  احساس وجود دارد.اين زمينه فاصله قابل توجهي وجود دارد و لزوم رسيدگي به ا

از ديگر مولفه هائي است كه بر اساس  بازار در دولتي شبه يا دولتي موسسات و هاشركت نهاغيرمنصف رقابت

گري تصدي. نامساعد تشخيص داده شده است تشكلهاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استانارزيابي 

 فعالين بخش خصوصي روي بر را خود اجتماعي و اقتصادي آثار آيد، وجود به كه عللي يا علت هر از صرفنظردولتي 

 منابع تخصيص و اقتصاد حقيقي بخش و شدهكاهش كارايي اقتصادي  موجب رانت دولتي. گذاردبجا مي اقتصادي

بوده كه  ٤١/٠، ١٣٩٧نسبت به بهار  ١٣٩٦بهار سال ميزان تغييرات اين شاخص در . دهدمي قرار تأثير تحت را

مي  ١٦/٦،  ١٣٩٦مي باشد. ميانگين اين شاخص در سال  ١٣٩٦ سالمساعد شدن اين شاخص طي ناحاكي از 

، اين در حالي روند روبه بهبودي را تجربه نمودهباشد كه با توجه به نوسانات موجود در طول سال كاهش يافته و 
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بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

ادارات و دستگاه هاي اجرايي (موانع اداري كسب و كار وضعيت مولفه ) ٢١نمودار 
در استان فارس و كشور) مرتبط با كسب و كار

استان كشور
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ت افزايشي را طي نموده و وضعيت اين مولفه را در روند اين مولفه در سطح كشور نوسانا ١٣٩٦است كه طي سال 

شاخص كسب ميانگين كشور نامساعدتر نموده است. نكته مهمي كه در اينجا بايد به آن اشاره نمود اين است كه 

ادامه پيدا كم و بيش نيز  ١٣٩٧سال  بهاربوده و اين روند در  ترپائينكشور و كار استان در اين زمينه نسبت به 

كه نشان دهنده  رسيدهواحد  ٠٢/٠ رقم ناچيز به فصل مذكوركرده و اختالف بين ميانگين كشور و استان در 

  باشد. مساعدتر شدن اين مولفه در استان مي

  

در استان  بازار در دولتي شبه يا دولتي موسسات و هاشركت غيرمنصفانه رقابت) ٢٢ جدول

  فارس و كشور

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٦,٩٣  ٥,٩٢  ٥,٦٥  ٦,٥٥  ٦,٥٢  استان
  ٦,٩١  ٦,٣٧  ٦,٣٤  ٦,٤٢  ٦,١٢  كشور

اختالف شاخص استان و 

 ٠,٠٢ -٠,٤٥ -٠,٦٩ ٠,١٣ ٠,٤  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ
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از ديگر مولفه هائي است  ايران بازار در داخلي و خارجي محصوالت غيرمنصفانه رقابت و قاچاق كاالهاي عرضه

نامساعد تشخيص داده شده است  تشكلهاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استانكه بر اساس ارزيابي 

افزايش حجم كاالي قاچاق باعث ايجاد اشتغال كاذب شده و در عين حال نرخ بااليي از بيكاري نيروي كار را به . 

هاي دنبال دارد. قاچاق كاال باعث اختالل در بازار شده و با چند نرخي شدن قيمت كاالها قدرت رقابت را از بنگاه

مولفه مذكور از رقم اندازه ) ٢٣(براساس جدولشود. داخلي گرفته و در نهايت باعث ورشكستگي و نابودي آنها مي

كه نشان  يافته افزايش ١٣٩٧بهار فصل  در ٨٠/٦ي رقم يعن خود مقدار به بيشترين ١٣٩٦در فصل بهار سال  ٩٤/٥

  مي دهد طي دوره مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكلهاي مشاركت كننده نامساعدتر شده است.

روند اين مولفه در سطح كشور نوسانات افزايشي را طي نموده و وضعيت اين مولفه را در  ١٣٩٦طي سال  

رسيده  ٨٣/٦سابقه اندازه مولفه مذكور به رقم بي ١٣٩٧ه طوري كه در فصل بهار ب كشور نامساعدتر نموده است

شاخص كسب و كار استان در اين ميانگين . نكته مهمي كه در اينجا بايد به آن اشاره نمود اين است كه است

٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

به رقابت غيرمنصفانه شركت ها و موسسات دولتي يا شوضعيت مولفه ) ٢٢نمودار 
دولتي در بازار در استان فارس و كشور

 کشور استان
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ادامه پيدا كرده و اختالف بين اين روند نيز  ١٣٩٧سال  بهاربوده و اين روند در  ترپائينكشور زمينه نسبت به 

اين مولفه در  بودنكه نشان دهنده مساعدتر  رسيدهواحد  ٠٣/٠ رقم به فصل مذكورميانگين كشور و استان در 

  باشد.مي نسبت به كشور استان

در  بازار در داخلي و خارجي محصوالت غيرمنصفانه رقابت و قاچاق كاالهاي عرضه) ٢٣جدول 

  استان فارس و كشور

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٦,٨٠  ٥,٧٩  ٥,٥١  ٥,٥٠  ٥,٩٤  استان
  ٦,٨٣  ٥,٩١  ٥,٩٦  ٥,٨٩  ٥,٨٠  كشور

اختالف شاخص استان و 

 -٠,٠٣ -٠,١٢ -٠,٤٥ -٠,٣٩ ٠,١٤  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ
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بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

 عرضه كاالهاي قاچاق و رقابت غيرمنصفانه محصوالتوضعيت مولفه ) ٢٣نمودار 
خارجي و داخلي در بازار در استان فارس و كشور

استان كشور
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نامساعد تشخيص  تشكلهاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استانكه بر اساس ارزيابي مولفه ديگري 

امروزه تقلب و عرضه اجناس .باشدمي بازار در تقلبي و غيراستاندارد كاالهاي آزاد نسبتا عرضه و توليدداده شده 

عرضه اجناس  .جهاني شده استگير و اي همهتقلبي با وجود مضرات و ايجاد مشكالت متعدد تبديل به پديده

هاي عمومي و ها و افزايش هزينهتقلبي دارويي و بهداشتي، مواد غذايي و نوشيدني عالوه بر تهديد سالمت انسان

شود. دولتي، با كاهش فروش هزينه توليدكنندگان حقيقي را افزايش داده و موجب تخريب محيط كسب و كار مي

بوده  ٤٧/١، ١٣٩٧نسبت به بهار  ١٣٩٦بهار سال ن تغييرات اين شاخص در ميزاهاي منتشر شده بر اساس گزارش

مي  ٨٠/٥،  ١٣٩٦باشد. ميانگين اين شاخص در سال مي ١٣٩٦سال مساعد شدن اين شاخص طي ناكه حاكي از 

روند اين  ١٣٩٦طي سال  و نامساعدتر شده است.يافته  افزايشباشد كه با توجه به نوسانات موجود در طول سال 

نوسانات افزايشي را طي نموده و وضعيت اين مولفه را در كشور نامساعدتر نموده است. نيز مولفه در سطح كشور 

شاخص كسب و كار استان در اين زمينه ميانگين نكته مهمي كه در اينجا بايد به آن اشاره نمود اين است كه 

نيز ادامه پيدا كرده و اختالف بين ميانگين كشور و  ١٣٩٧سال  بهاربوده و اين روند در  ترپائينكشور نسبت به 

  باشد. اين مولفه در استان مي بودنكه نشان دهنده مساعدتر  باشدمي ٤١/٠معادل با  به فصل مذكوراستان در 

  در استان فارس و كشور تقلبي و غيراستاندارد كاالهاي آزاد نسبتا عرضه و توليد) ٢٤جدول 

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٦,٥٥  ٦,٤٨  ٥,٩٥  ٥,٧٢  ٥,٠٨  استان
  ٦,٩٦  ٦,٥٠  ٦,٥٦  ٦,٤٠  ٦,٣٢  كشور

اختالف شاخص استان و 

 -٠,٤١ -٠,٠٢ -٠,٦١ -٠,٦٨ -١,٢٤  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ



  

 ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث
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  هاي هاي تاثير گذاربر كسب و كار در استان فارس و كشور     مقايسه مساعدترين شاخص .٥-٤

 ١٣٩٧ بهار سالطبق ارزيابي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي در پايش محيط كسب و كار استان در 

 هايحامل به دسترسي هايمحدوديت "هاي تاثيرگذار بر محيط كسب و كار استان به ترتيب مساعدترين مولفه

 و نوآوري از مشتريان و همكاران استقبال عدم "، "آب به دسترسي محدوديت" ،"...)  و گازوئيل گاز، برق،( انرژي

 زير ضعف" ،")اينترنت و همراه تلفن( ارتباطات به دسترسي هايمحدوديت" ،"محصول و خدمات ارائه در ابتكار

 رساندن در مشكل و توزيع نظام ضعف" ،")بندري و دريايي هوايي، ريلي، اي،جاده( نقل و حمل هايساخت

  اند.بوده "ماهر كار نيروي كمبود" و "بازار به محصول
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بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

اندارد توليد و عرضه نسبتا آزاد كاالهاي غيراستوضعيت مولفه ) ٢٤نمودار 
و تقلبي در استان فارس و كشور

استان كشور
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  در استان فارس و كشور...)  و گازوئيل گاز، برق،( انرژي هايحامل به دسترسي هايمحدوديت) ٢٥جدول

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٢,٩٧  ٣,٤٢  ٣,١٨  ٣,٢٢  ٢,٤٩  استان
  ٣,٥٧  ٢,٨٢  ٣,١٦  ٣,١٤  ٢,٩٤  كشور

اختالف شاخص استان و 

 -٠,٦ ٠,٦ ٠,٠٢ ٠,٠٨  -٠,٤٥  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ 

  

 به دسترسي هايمحدوديت ١٣٩٧سالبهار دهد در نشان مي ارزيابي صورت گرفته از فضاي كسب و كار استان

رتبه نخست را در بين مساعدترين مولفه هاي كسب و كار به خود  ...)  و گازوئيل گاز، برق،( انرژي هايحامل

بوده كه  ٤٨/٠، سال پيش از آننسبت به بهار  ١٣٩٧بهار سال اختصاص داده است. ميزان تغييرات اين شاخص در

مي باشد. ميانگين اين شاخص در سال  ١٣٩٦مساعد شدن اين شاخص طي فصول پاييز و زمستان ناحاكي از 

اين در حالي است كه است.  يافته افزايشمي باشد كه با توجه به نوسانات موجود در طول سال  ٠٧/٣،  ١٣٩٦

ولفه را در كشور روند اين مولفه در سطح كشور نوسانات افزايشي را طي نموده و وضعيت اين م ١٣٩٦طي سال 

 ترپائينكشور شاخص كسب و كار استان در اين زمينه نسبت به ميانگين  امساعدتر نموده است. الزم به ذكر استن

فصل مذكور نيز ادامه پيدا كرده و اختالف بين ميانگين كشور و استان ١٣٩٧فصل بهار سال بوده و اين روند در 

 باشد. دتر شدن اين مولفه در استان ميداشته كه نشان دهنده مساع كاهشواحد  ٦٠/٠
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تشخيص  هاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استان مساعديكي ديگر از مولفه هاي كه در ارزيابي تشكل

   .باشدمي محصول و خدمات ارائه در ابتكار و نوآوري از مشتريان و همكاران استقبال عدمداده شده، 

 فصل بهاردر  ٦٢/٣مساعدتر شدن اوضاع به رقم نابوده كه با  ٣٣/٣رقم  ١٣٩٦ مولفه مذكور در بهار سال اندازه

است. الزم به ذكر است در سطح كشور اين مولفه روند صعود داشته به شكلي كه اندازه مولفه مذكور  يافته افزايش

    رسيده است. ٢٣/٤واحدي به رقم  ٠٣/٠با افزايش  ١٣٩٧در فصل بهار 

  

  

  

  

٠,٠
٠,٥
١,٠
١,٥
٢,٠
٢,٥
٣,٠
٣,٥
٤,٠

بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

، برق، گاز(محدوديت هاي دسترسي به حامل هاي انرژي وضعيت ) ٢٥نمودار 
در استان فارس و كشور...) گازوئيل و 

استان كشور
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در محصول  و خدمات ارائه در ابتكار و نوآوري از مشتريان و همكاران استقبال عدم) ٢٦جدول 

  استان فارس و كشور

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٣,٦٢  ٤,٠٦  ٤,٠٤  ٣,٨٦  ٣,٣٣  استان
  ٤,٢٣  ٤,٣٥  ٤,٥٥  ٤,٤٣  ٤,٢٠  كشور

اختالف شاخص استان و 

 -٠,٦١ -٠,٢٩ -٠,٥١ -٠,٥٧ -٠,٨٧  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ

  

  
  

مساعد تشخيص  تشكلهاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استانكه بر اساس ارزيابي مولفه ديگري 

پيشرفت تكنولوژي باعث گرديده  .باشدمي) اينترنت و همراه تلفن( ارتباطات به دسترسي هايمحدوديتداده شده 

دسترسي به اينترنت و  .گير و جهاني شده استهاي اجتماعي همهامروزه استفاده از وسايل ارتباط جمعي و شبكه

٠
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٥

بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

 عدم استقبال همكاران و مشتريان از نوآوري ووضعيت مولفه ) ٢٦نمودار 
ابتكار در ارائه خدمات و محصول در استان فارس و كشور

استان كشور
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آورد هاي جانبي توليد كننده را كاهش داده و امكان تبليغات ارزان را فراهم ميامكان استفاده از تلفن همراه هزينه

  تواند در بهبود فضاي كسب و كار موثر باشد.مي از اين رو اين مولفه

  

  در استان فارس و كشور )اينترنت و همراه تلفن( ارتباطات به دسترسي هايمحدوديت) ٢٧جدول 

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٣,٦٨  ٣,٣٧  ٣,٢٠  ٢,٨٥  ٣,١٥  استان
  ٤,٢٩  ٣,٤٠  ٤  ٣,٣٥  ٣,٣٥  كشور

شاخص استان و اختالف 

 -٠,٦١ -٠,٠٣ -٠,٨ -٠,٥ -٠,٢  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ

  

 ٥٣/٠، ١٣٩٧نسبت به بهار  ١٣٩٦بهار سال ميزان تغييرات اين شاخص در هاي منتشر شده بر اساس گزارش 

 ١٤/٣، ١٣٩٦باشد. ميانگين اين شاخص در سال مي ١٣٩٦سال مساعد شدن اين شاخص طي نابوده كه حاكي از 

روند  ١٣٩٦طي سال  و نامساعدتر شده است.يافته  افزايشمي باشد كه با توجه به نوسانات موجود در طول سال 

نوسانات افزايشي را طي نموده و وضعيت اين مولفه را در كشور نامساعدتر نموده نيز اين مولفه در سطح كشور 

شاخص كسب و كار استان در اين ميانگين در اينجا بايد به آن اشاره نمود اين است كه است. نكته مهمي كه 

نيز ادامه پيدا كرده و اختالف بين ميانگين  ١٣٩٧سال  بهاربوده و اين روند در  ترپائينكشور زمينه نسبت به 

اين مولفه در استان  بودنكه نشان دهنده مساعدتر  باشدمي ٦١/٠معادل با  به فصل مذكوركشور و استان در 

  باشد. مي
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از ديگر مولفه هائي است كه بر  ) بندري و دريايي هوايي، ريلي، اي،جاده( نقل و حمل هايساخت زير ضعف

مساعد تشخيص داده شده است .  تشكلهاي شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استاناساس ارزيابي 

هاي انبارداري توليد كننده را كاهش داده و با كاهش مدت زمان الزم هاي مناسب حمل و نقل هزينهزيرساخت

مولفه  اندازه) ٢٨(براساس جدولدهد.  پذيري بنگاه را افزايش ميبين توليد و رسيدن كاال به فروشنده قدرت رقابت

كه نشان مي  يافته افزايش ١٣٩٧بهار سال فصل  در ١٨/٤به رقم  ١٣٩٦در فصل بهار سال  ٠٨/٤مذكور از رقم 

  هاي مشاركت كننده به نامساعدتر شده است. دهد طي دوره مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل
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٤

٥

بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

 تلفن(محدوديت هاي دسترسي به ارتباطات وضعيت مولفه ) ٢٧نمودار 
در استان فارس و كشور) همراه و اينترنت

استان كشور
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در استان  )بندري و دريايي هوايي، ريلي، اي،جاده( نقل و حمل هايساخت زير ضعف) ٢٨جدول 

  فارس و كشور

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٤,١٨  ٥,١٢  ٤,٨٣  ٤,٦٩  ٤,٠٨  استان
  ٥,٤٥  ٥,٢٩  ٥,١٦  ٥,٠٤  ٤,٩٣  كشور

اختالف شاخص استان و 

  -١,٢٧  -٠,١٧  -٠,٣٣  -٠,٣٥ -٠,٨٥  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ
  

 )بندري و دريايي هوايي، ريلي، اي،جاده( نقل و حمل هايساخت زير ضعفنگاهي به اختالف اندازه شاخص  

دهد به شكلي در استان فارس و كشور به روشني وضعيت مناسب اين مولفه در استان نسبت به كشور را نشان مي

  رسيده است. ١٣٩٧در بهار سال  ٢٧/١كه اختالف اندازه اين مولفه در استان نسبت به كشور به رقم قابل توجه 
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٢

٣

٤

٥

٦

بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

جاده اي، (ضعف زير ساخت هاي حمل و نقل وضعيت مولفه ) ٢٨نمودار 
در استان فارس و كشور) ريلي، هوايي، دريايي و بندري

استان كشور
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هاي تشكلاز ديگر مولفه هائي است كه بر اساس ارزيابي  بازار به محصول رساندن در مشكل و توزيع نظام ضعف

نظام توزيع مناسب دسترسي مساعد تشخيص داده شده است .  شركت كننده در پايش فضاي كسب و كار استان

ا كاهش و از طريق افزايش كننده نهايي به كاالها را تسريع كرده و ميزان فروش را افزايش، هزينه انبارداري رمصرف

از رقم  اين مولفهمولفه  اندازه) ٢٩(براساس جدول. شودهاي اقتصادي ميپذيري موجب بهبود كارايي بنگاهرقابت

 يافته افزايش ١٣٩٧بهار سال فصل  در ٨١/٤يعني رقم  خود مقدار به بيشترين ١٣٩٦در فصل بهار سال  ٧٤/٣

هاي مشاركت كننده به نامساعدتر شده شرايط اين مولفه از نظر تشكلكه نشان مي دهد طي دوره مورد بررسي 

  است. 

  

  در استان فارس و كشوربازار  به محصول رساندن در مشكل و توزيع نظام ضعف) ٢٩جدول 

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٤,٨١  ٤,٦٠  ٤,٤٦  ٤,١٨  ٣,٧٤  استان
  ٥,٣٨  ٤,٧٨  ٥,٠٦  ٥,٠٤  ٤,٨٣  كشور

اختالف شاخص استان و 

  -٠,٥٧  -٠,١٨  -٠,٦٠ -٠,٨٦  -١,٠٩  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ

  

در  بازار به محصول رساندن در مشكل و توزيع نظام ضعفبا وجود اينكه اختالف اندازه شاخص از طرفي  

باشد به استان فارس و كشور كاهش يافته اما همچنان وضعيت اين مولفه در استان نسبت به كشور مساعدتر مي

  رسيده است. ١٣٩٧در بهار سال  ٥٧/٠شكلي كه اختالف اندازه اين مولفه در استان نسبت به كشور به رقم 
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هاي شركت كننده در پايش فضاي تشكلي است كه بر اساس ارزياباي آخرين مولفه ماهر كار نيروي كمبود

توان با توجه به نياز صنايع مختلف به نيروي كار متخصص مي. نامساعد تشخيص داده شده است كسب و كار استان

شود اما از آنجائيكه گفت تربيت نيروي كار ماهر و آموزش ديده از ملزومات رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي

ها را بر بوده و نياز به هزينه زيادي دارد اين بخش از نياز بنگاهاي اقتصادي زمانبنگاهآموزش نيروي كار براي 

مراكز آموزشي برعهده دارند بنابراين كيفيت آموزش نيروي انساني و دسترسي به نيروي كار ماهر خارج از اختيارات 

  باشد.بنگاه بوده و از عوامل تاثيرگذار بر محيط كسب و كار مي

 كه بوده ٠٥/٠ ،١٣٩٧ بهار به نسبت ١٣٩٦ سال بهار در شاخص اين تغييرات ميزان) ٣٠( دولبراساس ج

 باشد مي ٨٦/٤ ،١٣٩٦ سال در شاخص اين ميانگين. باشدمي ١٣٩٦ سال طي شاخص اين ثبات نسبي از حاكي

 مولفه اين روند ١٣٩٦ سال طي. است شده نامساعدتر و يافته افزايش سال طول در موجود نوسانات به توجه با كه

 . است با ثبات بوده كشور در را مولفه اين وضعيت و تغيير چنداني نداشته نيز كشور سطح در
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بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

ل ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصووضعيت مولفه ) ٢٩نمودار
به بازار در استان فارس و كشور

استان كشور
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  در استان فارس و كشورماهر  كار نيروي كمبود) ٣٠جدول 

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال   عنوان
  بهار  زمستان  پائيز  تابستان  بهار

  ٤,٨٣  ٥,١٧  ٤,٩٦  ٤,٥٣  ٤,٧٨  استان
  ٥,١٢  ٤,٩٣  ٤,٩٤  ٤,٩٤  ٤,٩٢  كشور

اختالف شاخص استان و 

  ٠,٢٩  ٠,٢٤  ٠,٠٢  -٠,٤١  -٠,١٤  كشور

  ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق: ماخذ
  

  
  

 مولفه اين در استان كار و كسب شاخص ميانگين كه است اين نمود اشاره آن به بايد اينجا در كه مهمي نكته

 ميانگين بين اختالف به شكلي كه كردهن پيدا ادامه ١٣٩٧ سال بهار در روند اين اما بوده ترپائين كشور به نسبت

 استان در مولفه اين بودن مساعدترنا دهنده نشان كه باشدمي ٢٩/٠ با معادل به مذكور فصل در استان و كشور

  .باشدمينسبت به كشور 
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بهار تابستان پائيز زمستان بهار

١٣٩٦سال  ١٣٩٧سال 

وركمبود نيروي كار ماهر در استان فارس و كشوضعيت مولفه ) ٣٠نمودار 

استان كشور
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  گيرينتيجه. ٥

ستانجمعدر جدول  ضعيت ا شاملهاي با بهترين و بندي و سب و كار  ضاي ك ستاني كه به ٥، بدترين ف ترين ا

  .ارائه شده استاند داشته ١٣٩٧-١٣٨٩استاني كه بدترين ارزيابي را در طي دوره  ٥ارزيابي و 
 ها به لحاظ محيط كسب و كارمساعدترين و نامساعدترين استان –١جدول 

  

تر به منظور تسهيل ورود نياز به تغييرات گسترده فارس كسب و كار استان با توجه به نتايج به دست آمده محيط

كسب و  محيطكه بهبود بخش خصوصي به صحنه اقتصادي استان دارد. همچنين به اين نكته بايد توجه داشت 

باشند و ها بايد به اين موضوع باور عملي داشته كار در استان وظيفه همه دستگاههاي اجرايي بوده و كليه دستگاه

  استان آخر ٥  استان اول ٥  دوره  گزارش

هاي مركز پژوهش
  مجلس

زمستان 
١٣٨٩  

  گيالن، سمنان، خراسرضوي، البرز و تهران
آذربايجان غربي، خراسان جنوبي، 

بوير احمد، مركزي و وكهگيلويه
  وبختياريچهارمحال

زمستان 
١٣٩١  

  گيالن، زنجان، خراسان شمالي، يزد و قم
بوير احمد و وكرمان، البرز، بوشهر، كهگيلويه

  كرمانشاه
زمستان 
١٣٩٣  

  گيالن، كرمان، فارس و زنجاناردبيل، 
بوير احمد والبرز، كرمانشاه، بوشهر، كهگيلويه

  و كردستان
زمستان 
١٣٩٥  

چارمحال و بختياري، كرمانشاه، مركزي، 
  سمنان و هرمزگان

بوير احمد، خراسان شمالي، وكهگيلويه
  زنجان، ايالم و خوزستان

اتاق بازگاني، صنايع، 
  معادن و كشاورزي

زمستان 
١٣٩٥  

همدان، آذربايجان شرقي، آذربايجان 
  غربي، بوشهر و يزد

گلستان، اردبيل، قم، لرستان و 
  وبختياريچهارمحال

تابستان 
١٣٩٦  

خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، 
 لرستان، كرمانشاه و اردبيل

  گيالن، فارس، مركزي، خوزستان و مازندران 

زمستان 
١٣٩٦  

خراسان وبلوچستان، كرمانشاه، سيستان
  وبختياريشمالي، لرستان و چهارمحال

مازندران، قزوين، زنجان، خراسان جنوبي و 
  مركزي

تابستان 
١٣٩٧  

وبختياري، لرستان، كرمانشاه، چهارمحال
  وبلوچستانايالم و سيستان

گيالن، آذربايجان شرقي، زنجان، آذربايجان 
  غربي و مازندران
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ها همكاري تا زمانيكه وظيفه بهبود محيط كسب وكار صرفا برعهده يك دستگاه گذاشته مي شود و ساير دستگاه

و تعامل الزم را نداشته باشند، اين مهم كمتر محقق خواهد شد. همچنين به دليل زمان بر بودن فرايند بهبود 

هاي فوري نمي توان انتظار بهبود سريع يا بخشنامهكسب و كار، با اقدامات ضربتي نظير برگزاري جلسات  محيط

  كسب وكار را داشت. محيطدر 

  

  منابع و مأخذ

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن  ،مركز آمار و اطالعات اقتصادى " ايران كار و كسب محيط ملى پايش " گزارش -١

  . ١٣٩٥سال تا فصل بهار و كشاورزي ايران، فصول مختلف 

تا ، فصول مختلف هاي مجلس شوراي اسالميپژوهشمركز  " ايران كار و كسب محيط ملى پايش " گزارش -١

  . ١٣٩٥سال 

)، سنجش و بهبود محيط كسب و كار (ترجمه و تاليف)، انتشارات ١٣٨٧ميدري، احمد، قودجاني، اصالن ( -٣

  جهاد دانشگاهي.

 فضاي بهبود همايش ، " ايران در كار و كسب فضاي بر اطميناني نا و ريسك تاثير" ،) ١٣٩٢( حسن ، دليري -٤

    ايران. كار و كسب

، دفتر مطالعات محيط كسب و "سامانه بهبود مستمر محيط كسب و كار در ايران")، ١٣٩٠سياح، سيد امير ( -٥

  .١٠٨٣٨كار، مسلسل 

اي محيط كسب و كار صنعت داروي كشور بر اساس مدل بانك بررسي مقايسه")، ١٣٩٠سلطاني، خليل ( -٦

مه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.، پايان نا"جهاني
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 عنوان گزارش: 

مولفه ها و  ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس

  بر آن رگذاريعوامل تاث

  

  كسب و كارهاي فضاي شاخص ييايپا يابيارز: سوم مرحله

  (ويرايش اول) 

 
  

  

  

 
  كارفرما:

  اداره كل اقتصاد و دارايي استان فارس

  

  ١٣٩٧ماه  رشهريو
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  قدمهم
گذاري و بازدهي آن و در نتيجه باالبردن ا توجه به اهميت فضاي مناسب كسب و كار در افزايش جذابيت سرمايهب

گذاري در كشورهاي جهان صورت گرفته هاي زيادي در راستاي ايجاد فضاي مناسب سرمايهاقتصادي، تالشرشد 

ست. عالوه شاخص ا سب وكاربر  شاخص پايش محيط ك سب و كار،  شور ايران هاي جهاني ك سط مجلس  ك تو

ه ميزان دقت و صحت اين گردد. از آنجايي كاتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ارائه مي و شوراي اسالمي

سعي دارد ميزان اعتبار  رحله گزارشمگذاران اهميت دارد، اين گذاران و سرمايهگيري سياستشاخص در تصميم

  ارزيابي نمايد.  ١و پايايي اين شاخص را با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ

  

  نظريباني م -١

سب و كار، به منظور فراهم كردن محيط  ١٩٩٠ز دهه ا ضاي ك سهيل ف ساله ت سرمايهم ها گذاري براي بنگاهبهتر 

ـــكل هاي معامالتي درون منطقاي با هدف كاهش هزينهاهميت پيدا كرد. از اين رو توافقات اتحاد منطقه ه، ش

ز يكديگر اهاي مالي سعي كردند در يك محيط رقابتي ها نيز از طريق قوانين كاهش ماليات و مشوقگرفت. دولت

كنترل  كســب و كار، عوامل موثر بر عملكرد بنگاه هاي اقتصــادي اســت كه تحتمتمايز شــوند. منظور از محيط 

  مديران يا مالكان بنگاه ها قرار ندارد.

سب و كار ( سهولت ك سط بانك جهاني ارائه مي ٢)EDBIشاخص  شود، تنها برخي عوامل موثر بر مقررات كه تو

ها گذارها و بنگاههاي موثر بر سرمايهاير جنبهگيرد و سحوزه را در نظر مي ١٠محيط كسب و كار، آن هم فقط در 

ها و غيره) را در نظر (مانند امنيت، ثبات اقتصاد كالن، فساد، مهارت نيروي كار، قدرت نهادها، كيفيت زير ساخت

هايي كه يك گيرد. اين شاخص اطالعات در مورد قوانين و مقررات مربوط به فضاي كسب و كار و ساير هزينهنمي

ــرمايه ــرمايهگذار براي راهس ــود، را در اختيار اندازي يك فعاليت س ــور خارجي بايد متحمل ش گذاري در يك كش

دهد. منطق تئوريكي اين شاخص گذاران، محققين و... قرار ميهاي چندمليتي)، سياستمديران (بخصوص شركت

 ١٠. اين شاخص در برگيرنده و استفاده گسترده از آن در گزارشات جهاني، منجر به اهميت باالي آن شده است

                                                 
١  Cronbach’s alpha 
٢  https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ 
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كشور  ١٨٠متغير) است كه فضاي كسب و كار در  ٤١باشد، كه هر كدام شامل چند متغير ( در مجموع نماگر مي

نماگر عبارتند از: شروع كسب وكار، اخذ مجوزهاي الزم، اشتغال يا استخدام  ١٠كند. اين را با يكديگر مقايسه مي

ارات، حمايت قضــايي از ســهامداران جزء، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، الزم نيروي كار، ثبت اموال، اخذ اعتب

  االجرا شدن قراردادها و تعطيلي كسب و كار.

شاخص سب و كار،  سهولت انجام ك شاخص  شر ميعالوه بر  د شوند كه هر كدام بعهاي جهاني ديگري نيز منت

  توان به موارد زير اشاره كرد: مي گيرد. در اين ميانخاصي از فضاي كسب و كار را در نظر مي

 اين شاخص كه توسط سازمان ٣شاخص محيط كسب و كار :EIU  (واحد اطالعات موسسه اكونوميست)

شر مي سب و كار را اندازهمنت شاخص تاكيد زيادي بر ميزان گيري ميشود، جذابيت محيط ك كند. اين 

سي و اجتماعي فعاليت سيا سك  شته و به پيشري شورها ميهاي تجاري دا شرايط آينده ك پردازد. بيني 

سك تاثيرگذاري ١٠ سي، ري سيا سك ثبات  سك امنيتي، ري شاخص عبارتند از: ري صلي اين  هاي نماگر ا

هاي هاي تجارت خارجي و پرداختهاي اقصاد كالن، ريسكهاي قانوني و حقوقي، ريسكدولتي، ريسك

هاي مربوط به هاي بازار كار و ريسكتي، ريسكهاي سياست مالياهاي مالي، ريسكمربوط به آن، ريسك

متغير در  ٧٠مجموع  باشــد، كه درزيرســاخت. هر كدام از اين نماگرها خود تركيبي از چند زيرنماگر مي

  گردد.محاسبه شاخص كل استفاده مي

 پردازد، تركيبي : اين شاخص كه به ارزيابي ثبات سياسي كشورها مي٤بندي ريسك سياسيشاخص رتبه

سرمايه ١٢ از شرايط  شامل:  سي، ثبات دولتجزء  ساد، نظم و قانون، كيفيت بروكرا شرايط گذاري، ف ها، 

ــخگويي اقتصــادي و اجتماعي، اختالفات داخلي و خارجي، نفوذ نظامي، تنش هاي مذهبي و قومي و پاس

  باشد.دموكراتيك مي

 ز حد دولت را بر توليد، توزيع : اين شاخص عدم وجود اجبار يا محدوديت بيش ا٥شاخص آزادي اقتصادي

 ٥٠گردد. در تهيه اين شاخص تهيه مي و يا مصرف كاالها و خدمات بررسي نموده و توسط بنياد هريتيج

گروه شامل: سياست تجاري، بار  ١٠گيرد. اين متغيرها در متغير اقتصادي مستقل مورد مطالعه قرار مي

                                                 
٣ https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx 
٤ https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://info.worldbank.org/governance/wgi 
٥ https://www.heritage.org/index/ 
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گذاري خارجي، بانكداري و جريان سرمايه و سرمايه مالي دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سياست پولي،

بندي ها، حقوق مالكيت معنوي، مقررات و فعاليت بازار غير رسمي دستهتامين مالي، دستمزدها و قيمت

  شود. مي

 اين شاخص تالش دارد يك عكس فوري از فضاي كسب و كار كشورها ٦عكس فوري فضاي كسب و كار :

ــايي كند. هاي اولويتبيندازد و بخش ــناس ــالح ش ــاخص مذكور  ٨دار را براي اص ــلي كه در ش نماگر اص

بندي اعتبار كشور، بندي ريسك سياسي، رتبهشود، عبارتند از: شاخص آزادي اقتصادي، رتبهاستفاده مي

بندي كيفيت فضاي كسب و شاخص فضاي كسب و كار، نماگر كيفيت تنظيم، نماگر كنترل فساد، رتبه

  دي فضاي انجام كسب و كار.بنكار ملي و رتبه

 تعريف  "نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي": فساد اقتصادي به صورت ٧شاخص فساد

شاخصمي ساد (شود. يكي از  صور از ف شاخص درك يا ت ساد،  ست كه از CPIهاي رايج مربوط به ف ) ا

ريافت رشوه، ميزان ارتكاب اختالس باشد. در اين شاخص ميزان پرداخت و دجامعيت بااليي برخوردار مي

  گيرد.و جرايم مشابه از سوي مقامات سياسي و اداري مورد ارزيابي قرار مي

 ثباتيشاخص بي )Economic Instability Index(وع مقياسي از شدت و ن"عنوان ثباتي اقتصادي به: بي

) ١كند: باتي در دو شكل بروز ميثگردد. بيتعريف مي "هاي به وقوع پيوسته در اقتصادها و بحرانشوك

) ٢شــود و ثباتي ســتانده ناميده ميتغييرات و نوســانات مقادير توليد جامعه يا همان ســتانده، كه بي

  شود.ثباتي قيمت ناميده ميها كه بيتغييرات و نوسانات سطح كلي قيمت

 سيب سيب٨پذيريشاخص آ ست كه احتمال : آ ساختاري ا صادي يك ويژگي  شدن يك پذيري اقت مواجه 

هاي تواند ناشي از ويژگيپذيري ميدهد. اين آسيبهاي اقتصادي را نشان ميها يا شوكاقتصاد با بحران

جغرافيايي، سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي (باز بودن اقتصاد و عدم تامين اجتماعي) باشد. اين شاخص 

  كند.ري ميگيهاي اقتصادي را در يك اقتصاد اندازهاحتمال وقوع بحران

                                                 
٦ Business Environment Snapshots - Global Indicators Group - World Bank Group-PDFrru.worldbank. 
٧https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017&ved=2ahUKEwjzns3V4dTeAhUFXSwKHaJD

AscQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw1pgosIMrn112HKonkmY_8X 
٨https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economic_Vulnerability_Index&ved=2ahUKEwi4 
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 صادي ساس اقت شاخص٩نماگر اح شكيل: نماگرها و  سيون اروپايي هاي ت سط كمي دهنده اين نماگر كه تو

ـــاز، نماگر اعتماد محاســـبه مي ـــوند، عبارتند از: نماگر اعتماد صـــنعتي، نماگر اعتماد ســـاخت و س ش

  كننده و شاخص قيمت سهام.مصرف

 ١٣٨٤ال سزمينه بررسي فضاي كسب و كار انجام شده است. در در كشور ايران نيز تاكنون مطالعات زيادي در 

شاخص سي و الهام از  صنايع ايران با برر سازي  شي با عنوان شركت نو سب و كار، گزار ضاي ك سبه و محا"هاي ف

  محور زير ارائه نمود: ١٠بر اساس  "كشور جهان ٧٠ارزيابي فضاي كسب و كار كشور در مقايسه با 

ستردگي ب١ سالمت و گ صاد كالن، ٢ازارهاي مالي، )  صاد، ٣) محيط اقت گي و كارايي ) بزر٤) ميزان باز بودن اقت

ـــاخت٥دولت،  ـــعيت زيرس ) ٨ت، ) فناوري ارتباطات و اطالعا٧پذيري نيروي كار، ) انعطاف٦هاي فيزيكي، ) وض

  ) انحصار و رقابت.١٠جتماعي و ا-) محيط سياسي٩زيرساخت علمي و فناوري، 

شود. بر اساس اين متغير را شامل مي ١٥٠محورها خود داراي چند شاخص است، كه در مجموع هر كدام از اين 

ب و كار به معناي فضاي آماده كس ١٠برآورد شده و عدد  ١٠تا  ١شاخص، درجه آمادگي فضاي كسب و كار بين 

  شود:هاي زير را شامل ميباشد. بطور كلي اين شاخص گروه بنديمي

  )٥ >برنده (شاخصپيش) كشورهاي با محيط ١

  )٥) كشورهاي با محيط خنثي (شاخص= ٢

  )٥ <) كشورهاي با محيط بازدارنده (شاخص٣

  ر است.گزارش شده كه بيانگر محيطي بازدارنده كسب و كا ٤,١٩، ١٣٨٨رتبه ايران براي اين شاخص در سال 

پايش "گزارشاتي تحت عنوان  ،١٣٩٥تا اواخر سال  ١٣٨٩هاي مجلس شوراي اسالمي از اوايل سال مركز پژوهش

هاي توليدي سراسر كشور، به صورت فصلي و بخشي با نظرخواهي استاندارد از همه تشكل "محيط كسب و كار

ستان سر ها ارائه و اطالعاتي حتيدر تمام ا سرا المقدور دقيق و مفيد از وضعيت نماگرهاي محيط كسب و كار در 

ندگان محترم مجلس قرار داده است. گزارش پايش محيط كسب و كار كه سازان و نمايايران را در اختيار تصميم

توســط مجلس تهيه شــده، بر خالف گزارش بانك جهاني كه با دو روش آمار و پيمايش محاســبه و اســتخراج 

                                                 
٩https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_i

ndex_2017&ved=2ahUKEwjzns3V4dTeAhUFXSwKHaJDAscQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw1pgosIMrn112HKonkmY_8X 
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ــت آمدهمي ــب و كار  ٢٢اند. اين گزارش گردد، فقط با روش پيمايش (نظر خواهي) به دس مولفه ملي محيط كس

تا  ١خواهد هر مولفه را بين كند و از مخاطب ميآل محاسبه مياساس مقايسه هر مولفه با شرايط ايدهايران را بر 

شد، نمره باالتر دهد، به ١٠ شكل حادتر با شكالت) نمره دهد و هر چه م شدت م سب كيفيت و  طوري كه (بر ح

كه به آن دليل بنگاه نتواند كار خود را ها را چنان مشكل كرده باشد اي داده شود كه اداره بنگاهبه مولفه ١٠نمره 

  ادامه دهد و تعطيل شود.

هاي دهگانه گزارش بانك جهاني بيشـــتر رويكرد اداري دارند و مراحل، زمان و هزينه يك عمليات تعريف مولفه

شده (مانند دريافت مجوز تاسيس يك سوله در بزرگترين شهر تجاري يك كشور به عنوان مولفه ورود به كسب و 

اند و هاي گزارش پايش محيط كسب و كار از توليد كنندگان ايراني استخراج شدهسنجند، اما مولفهرها) را ميكا

  گذاري در ايران هستند.ناظر به شرايط، فرهنگ، اقليمي، قانوني و ... توليد و سرمايه

يش محيط كسب و كار هاي اقتصادي نيست، اما گزارش پاها و بخشگزارش كسب و كار جهاني به تفكيك استان

ضعيت  شور و سر ك سرا صادي در  شكل اقت سب و كار ايران را به تفكيك  ٢٣-٢١از چندين ت مولفه ملي محيط ك

  كند. استان كشور ارائه مي ٣١و معدن و خدمات و نيز به تفكيك سه حوزه كشاورزي، صنعت 

نشــان  ١٣٩٥تا زمســتان  ١٣٨٩ن هاي گزارش پايش كســب و كار ايران را از تابســتا) وضــعيت مولفه١نمودار (

  ) در پيوست). ١دهد (جدول (مي
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صادي از  شكل هاي اقت شان مي دهد برآيند ارزيابي ت سب و كار  ٢١همانطور كه نمودار باال ن مولفه ملي محيط ك

ـــتان  ـــب تر از ارزيابي پاييز  ١٠از  ٦,٠٤، نمره ١٣٩٥ايران در زمس (نمره بدترين ارزيابي) بوده كه اندكي نامناس

شاركت كننده در اين ٥,٨٣(با ميانگين  ١٣٩٥ شكل هاي م شان مي دهد از نظر ت ست. همچنين اين ارزيابي ن ) ا

ستان  سب و كار ايران در زم ص ١٣٩٥مطالعه، محيط ك سه با ف ستان در مقاي سال قبل (زم شابه  با  ١٣٩٤ل م

، شاخص پايش ١٣٩٥تا زمستان  ١٣٨٩طور كلي از تابستان به ) تغيير چنداني نداشته است.١٠از  ٦,٠٠ميانگين 

  واحد بهبود يافته است. ٢,٠١محيط كسب و كار، 

شاخص، مركز پژوهش سالمي عالوه بر اين  شوراي ا شكلهاي مجلس  صادي از ارزيابي ت ضعيت محيط هاي اقت و

بر اســاس نظريه  كند.هاي پويا تحليل مينظريه ســيســتمو  ١٠كســب و كار ايران را بر اســاس نظريه عمومي شــين

ــين مي ــادي و محيط نهادي را تفكيك عمومي كارآفريني ش توان دو مجموعه عوامل محيطي معين: محيط اقتص

س شامل محيط اقتصاد كالن، محيط مالي،  صادي  اختار توليد و محيط جغرافيايي و عوامل كرد. عوامل محيط اقت

                                                 
١٠ Schein 
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 شاخص فصلي پايش محيط كسب و كار كل كشور وضعيت-١نمودار 

 دهد.بدترين ارزيابي را نشان مي ١٠نمره 
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شي، علمي و محيط فناوري و  سي، محيط حقوقي، محيط فرهنگي، محيط آموز سيا شامل محيط  محيط نهادي 

ساختار دولت مي سب و كارهاي موجود و بر فرايند كارآفريني كه در نوآوري و  شود. اين دو مجموعه عوامل بر ك

گذارند. هرچه محيط كسب و كار (محيط نهادي و اقتصادي) شرايط ثر ميواقع نقطه آغازين كسب و كار است، ا

ــت ــد، بهره برداري از فرص ــته باش ــت و هر چه بهرهبهتري داش ــتر اس ــتهاي كارآفريني بيش هاي برداري از فرص

 شود.اي بيشتر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بيشتر ميكارآفريني در جامعه

ساس نظريه  ستمبر ا د رمعموال با هم روابط غيرخطي، االكلنگي يا تاخيري دارند كه بايد مو هاهاي پويا، مولفهسي

  توجه قرار گيرد.

ساس ماده ( سب و كار٤بر ا ستمر محيط ك شاخص١١) قانون بهبود م صلي  سبه و اعالم ف هاي ، مبني بر تعريف محا

هاي فصلي پايش محيط كسب و كار را بازرگاني، صنايع و معادن گزارش، اتاق ١٣٩٥محيط كسب و كار، از پاييز 

هاي مجلس شوراي اسالمي كند. اين اتاق با همكاري كارشناسان مركز پژوهشتر تهيه و منتشر ميدر شكل بديع

شته ٦(كه تجربه اجراي  سب و كار در جامعه محدود را دا اند) و در قالب اجراي يك طرح سال مطالعه محيط ك

سال  شي در  شاخص١٣٩٤پژوه سايي و معرفي  شنا سبت به  سب و كار اقدام نمود و ، ن هاي ملي پايش محيط ك

سال  سب و كار در اواخر  صناف ايران در را با همكاري اتاق ١٣٩٥اجراي طرح ملي پايش محيط ك هاي تعاون و ا

ـــتور كار خود قرار داد. از اين رو مركز پژوهش ـــب و كار را در هاي مجلس، آخرين گزارش پادس يش محيط كس

  منتشر كرده است. ١٣٩٥زمستان 

هاي مجلس و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي بر اساس رويكرد توسعه يافته مورد استفاده مركز پژوهش

تر توضيح كه پيش هاي آماري بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شينهاي پيمايشي با دادهبا رويكرد تلفيق داده

هاي پيمايشــي ها، دادهنمايد. در اين گزارشهاي فصــلي پايش محيط كســب و كار ار ارائه ميگزارشه شــد، داد

ضعيت مولفه سنجي از و صل از ادراك  شور از فعالحا سب و كار ك سه هاي محيط ك صادي زير مجموعه  هاي اقت

                                                 
س ١١ سالمي، در  شوراي ا صويب كردند. به موجب ماده  ١٣٩٠ال نمايندگان مجلس  سب و كار را ت ستمر محيط ك ها موظفند به منظور اطالع اتاق"اين قانون : ٤قانون بهبود م

ست شاخصسيا شور،  سب و كار در ك ضعيت محيط ك سب گذاران از و صلي ح ساالنه و ف سب و كار در ايران را تدوين و به طور  ستانمهاي ملي محيط ك  ها،ورد به تفكيك ا
 ".هاي اقتصادي، سنجش و اعالم نمايندها و فعاليتبخش
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شده و داده شنامه الكترونيكي جمع آوري  س ستفاده از پر شور  هاي آمارياتاق و با ا سمي ك نيز از منابع آماري ر

  اند.تهيه و مورد استفاده قرار گرفته

سب و كار از طريق  شاخص ملي محيط ك سب وكار در ايران،  شاخص محيط ك سبه  شين براي محا مطابق مدل 

سبات بر روي  شامل  ٧٠انجام محا شي و  ٢٨نماگر كه  لف و قابل مولفه آماري كه از عوامل مخت ٤٢مولفه پيماي

صاي  صل مياح ست، حا شده ا ست مولموثر بر اداره واحدهاي توليدي در ايران معرفي  هاي فهشود. قابل ذكر ا

  شوند: پيمايشي و آماري مورد استفاده در محاسبه فضاي كسب و كار كشور به صورت زير تعريف مي

  هاي پيمايشيالف. مولفه

  ائه خدمات و محصول. عدم استقبال همكاران و مشتريان از نوآوري و ابتكار در ار١

بيني ماموران از قوانين و مقررات (برق، گاز، محيط زيســـت، تامين اي و غيرقابل پيشهاي ســـليقه. برداشـــت٢

  اجتماعي و ...)

  هايشانهاي قرارداد (دولتي يا خصوصي) به ايفاي تعهدات و وعدهتعهدي طرف. بي٣

  به كسب و كار هاي اجرايي ناظرها، مقررات و رويهثباتي سياست. بي٤

  ها (مواد اوليه و محصوالت)بيني بودن قيمتثباتي و غيرقابل پيش. بي٥

  گيرانه در ادارات كار و بيمه براي مديريت نيروي انسانيهاي سخت. رويه٦

  رغبتي به خريد محصوالت ايراني. تمايل شهروندان به خريد كاالهاي خارجي و بي٧

  اي غيراستاندارد و تقلبي در بازار. توليد و عرضه نسبتا آزاد كااله٨

 ها و موسسات دولتي يا شبه دولتي در بازار. رقابت غيرمنصفانه شركت٩

  هاي غيرمنصفانه و ناعادالنه مميزي و دريافت ماليات. رويه١٠

  ها. دشواري تامين مالي از بانك١١

  . فقدان يا شفاف نبودن اطالعات مورد نياز براي فعاليت اقتصادي١٢

  هاي حمل و نقلضعف زيرساخت. ١٣

  ها در رسيدگي به شكايات و پيگرد موثر متجاوزان به حقوق ديگران. ضعف دادگاه١٤

  . وجود انحصار، امتياز يا هر نوع رانت به يك يا تعدادي از رقبا در بازار١٥
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  . ضعف نظام توزيع و مشكل رساندن محصول به بازار١٦

 ايران بازار در داخلى و خارجى محصوالت نصفانهغيرم رقابت و قاچاق كاالهاى عرضه. ١٧

 توليد هاىخوشه و پيشينى و پسينى ارتباطات نقص يا فقدان. ١٨

 بازار در حاكميتي نهادهاي غيرمنطقي هايدخالت و گذاريمتقي. ١٩

 كاري روزهاي تعطيلي از كار نيروى استقبال و عمومي كارگريزي. ٢٠

 بازار در مؤثر تقاضاي كمبود .٢١

 نياز مورد هايفناوري كمبود. ٢٢

 ماهر كار نيروي كمبود. ٢٣

 )اينترنت و همراه تلفن( ارتباطات به دسترسي هايمحدوديت. ٢٤

 برق به دسترسي محدوديت. ٢٥

 .)..و گازوئيل گاز،( سوخت به دسترسي محدوديت. ٢٦

 حكومتي هاي دستگاه در ادارى و مالي مفاسد. ٢٧

  )وكار كسب با مرتبط اجرايي هايدستگاه و ادارات( وكار كسب اداري موانع. ٢٨

  هاي آماريب. مولفه

  محيط نهادي

  امنيتي بر اداره بنگاه ها): –. محيط سياسي (تاثير عوامل سياسي ١نماگر

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠تعداد مطبوعات داراي مجوز و فعال (به ازاي هر  -١-١

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠سرقت مستوجب تعزير (به ازاي هر  -١-٢

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠(به ازاي هر  -هاي مردم نهاد (سمن)تعداد سازمان -١-٣

  

  آموزشي (مهارت و تحصيالت نيروي انساني):-. محيط علمي٢نماگر

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠اي (به ازاي هر هاي مراكز فني حرفهدانش آموخته -٢-١

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠ازاي هر هاي دانشگاهي (به تعداد دانش آموخته -٢-٢
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  ساله و باالتر ٦نرخ با سوادي  -٢-٣

  اي هر كالسآموزان به ازتعداد دانش -٢-٤

  

  . محيط فرهنگي (فرهنگ، رضايت مندي و فرهيختگي نيروي انساني):٣نماگر

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠هاي سينما (به ازاي هر تعداد صندلي -٣-١

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠هاي عمومي (به ازاي هر كتابخانهسراها و تعداد فرهنگ -٣-٢

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠هاي منتشر شده در استان (به ازاي هر تعداد عناوين كتاب -٣-٣

  هاي تشخيص دعاوي كار به نسبت كل شاغالن استانهاي بازگشت به كار در هياتتعداد خواسته -٣-٤

  آوري و نوآوري:. فن٤نماگر

  آوري اطالعاتاني فنشاخص است -٤-١

  تعداد كاربران اينترنت -٤-٢

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠بنيان (به ازاي هر هاي دانشتعداد شركت -٤-٣

  

  هاي حقوق مالكيت و عملكرد دادگستري):. محيط قانوني و حقوقي (حاكميت قانون، تضمين٥نماگر

  هاي قضايي (درصد از ورودي)نرخ رسيدگي به پرونده -٥-١

  هاي عملكرد استاني قوه قضائيه)امتياز قضايي و اداري (تخصيصي گزارش -٥-٢

  ميانگين زمان رسيدگي به هر پرونده ورودي (روز) -٥-٣

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠هاي مطالب طلب (به ازاي هر تعداد پرونده -٥-٤

  

  . ساختار و عملكرد دولت:٦نماگر

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠(به ازاي هر هاي دولتي و حكومتي تعداد كارمندان دستگاه -٦-١

  اي (عملكرد بودجه عمراني)هاي سرمايههاي تملك داراييپرداخت -٦-٢
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  محيط اقتصادي

  . محيط كالن (ثبات اقتصاد كالن، ساختارهاي اشتغال):٧نماگر

  كنندهصرفشاخص تورم م -٧-١

  اخص تورم توليدكنندهش -٧-٢

  نرخ مشاركت نيروي انساني (درصد) -٧-٣

  نرخ بيكاري (درصد) -٧-٤

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠ارزش صادرات غيرنفتي استان (به ازاي هر  -٧-٥

  اي (درصد)نرخ رشد منطقه -٧-٦

  

  . محيط مالي (تامين مالي):٨نماگر

  سرانه مانده تسهيالت اعطايي -٨-١

  

  ها يا اقليمي و استاني):ها، ظرفيت. محيط جغرافيايي (زيرساخت٩نماگر

  بارندگي ساالنه استان (ميلي متر)متوسط  -٩-١

  ستاره ٥و  ٤هاي تعداد هتل -٩-٢

  سرانه تعداد تخت بيمارستاني فعال  -٩-٣

  هاي بين شهري (كيلومتر به ازاي هر كيلومتر مربع مساحت)طول راه -٩-٤

  تعداد انبار و سردخانه (به نسبت مساحت استان) -٩-٥

  استان)مساحت مراتع خوب (به نسبت مساحت  -٩-٦

  ضريب نفوذ بيمه (درصد) -٩-٧

  المللي (كيلومتر)فاصله مركز استان تا بندر تجاري (آبي) و فعال بين -٩-٨

  آهن به مساحت استان (كيلومتر به ازاي هر كيلومتر مربع)طول راه -٩-٩

  درصد روستاهاي گازرساني شده (درصد از كل روستاهاي استان) -٩-١٠
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  حصار، خوشه ها، وابستگي به مواد اوليه):. ساختار توليد (ان١٠نماگر

  هزار نفر جمعيت) ١٠٠هره برداران كشاورزي (به ازاي هر ب -١٠-١

  احت كشت آبي (درصد از كل مساحت زير كشت)مس -١٠-٢

  برداري (به نسبت مساحت استان)در حال بهره تعداد معادن -١٠-٣

  ان)هاي صنعتي فعال (به نسبت مساحت استتعداد كارگاه -١٠-٤

  هاي ساختماني صادره در نقاط شهريسرانه مساحت پروانه -١٠-٥

ــعيت مولفه) ٣و () ٢( هاينمودار ــي و آماري هايوض ــب و كار ايران از پاييز  پيمايش تا  ١٣٩٥گزارش پايش كس

اند، كه توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تاكنون تهيه شدهبر اساس مدل شين را  ١٣٩٧تابستان 

  . پيوست)) ٣و () ٢ول (ا(جد دندهنشان مي
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حاســبه ماســت)  ١٠(نمره بدترين ارزيابي  ٦,٤٠، ١٣٩٧بر اســاس نمودارهاي باال، رقم شــاخص كل در تابســتان 

شته (بهار  صل گذ سبت به ارزيابي ف شاخص ن ضعيت اين  س٦,١٥با ميانگين  ١٣٩٧شده، كه بدتر از و بر ت. ) ا

ست شاخص لي محيط كسب و كار ايران در تاب شين،  ساس نظريه عمومي كارآفريني  عدد ( ٦,٤٢، عدد ١٣٩٧ان ا

شته ( ١٠ صل گذ شاخص در ارزيابي ف ضعيت اين  ست كه بدتر از و ست آمده ا ست) به د بهار بدترين ارزيابي ا

ذشته عدد گاست كه در ارزيابي فصل  ٦,٥٥ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد ) است. ٦,٣٠با ميانگين  ١٣٩٧

شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نها ٦,٣٣ صل  شته عدد  ٦,٣١دي عدد حا صل گذ ست كه در ف زيابي ار ٦,٢٨ا

  شده بود. 

هدف مقاله حاضر بررسي اعتبار و پايايي شاخص پايش محيط كسب و كار ايران در ارائه دقيق فضاي كسب و كار 

گيري هوشــمند در مورد باشــد. از آنجايي كه تصــميممي ١٢)٢٠١٠كشــور، با اســتفاده از تحقيق اوليويرا و آلوس (

سرمايه شده دارد، اين مقاله به طور خاص گذاري، انتخاب مكان  سازگاري اطالعات گردآوري  ستگي به اعتبار و  ب

 دو سوال را مدنظر قرار داده است:

  تند؟) آيا نماگرهاي انتخاب شده، به لحاظ مفهومي براي نمايندگي شاخص كل به اندازه كافي دقيق هس١

  ار چگونه است؟) توانايي نماگرها براي ارائه شرايط اقتصادي يك محيط كسب و ك٢

  

  مروري بر پيشينه تحقيق - ٢

يشنهاد پها حداكثر كردن ارزش فعلي سود خالص را گذاري، نئوكالسيكگيري در مورد مكان سرمايهراي تصميمب

ـــرمايهمي ـــدهند. درنتيجه س اس تورم گذار بايد اطالعات قابل توجهي را با مفروض قرار دادن نرخ تنزيل براس

  ي سرمايه و ميزان ريسك احتمالي گردآوري كند.انتظاري، نرخ مطلوب بازده

ها گذار از هزينهگذاري و مكان آن، بستگي به انتظارات سرمايهبراساس برخي مطالعات ديگر تصميم براي سرمايه

هاي گذاري در دســـترس دارد. يكي از مواردي كه بطور مســـتقيم هزينههاي ســـرمايهو درآمدهاي آينده گزينه

                                                 
١٢  Oliveira and Alves (2010) 
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سرمايهعملياتي و  سب و كار گذاري را تحت تاثير قرار ميدرآمدهاي بالقوه انتظاري  ضايي محيط ك دهد، حوزه ق

  است.

سب و كار يا  سهولت ك شاخص  سمت هزينه را در ق، مجموعهEDBIبه طور كلي  الب اي از متغيرهاي چندبعدي 

شان مي شاخص ن ستم قانوني و مقرراتي، عملكرد بازار كار،يك  سي سي به دقوانين مالياتي و  دهد؛ از جمله  ستر

ــميم براي حداقل كردن هزينه تاثير مي ــاخص در گذارد. بنابراين حوزهاعتبارات كه بر كارايي تص هايي كه اين ش

  گذاري مبتني درآمد اثري ندارد. باشد و بر تصميمات سرمايهگيرد، فقط مرتبط با هزينه مينظر مي

  ر شاخص، دو دسته مطالعات وجود دارد:هاي مشمول دبه لحاظ منطق تئوريكي حوزه

ضايي، مقررات ورود بنگاه١ ستم ق سي سته اول مطالعات، اثرات  هاي زماني، حمايت ها، مقررات بازار كار، هزينه) د

  كند.گذار و قراردادهاي طلب و بدهي را بررسي مياز سرمايه

صميم٢ سته دوم مطالعات، ت سرمايه) د هاي ر مبناي رويكرد حداقل كردن هزينهگذاري را بگيري در مورد مكان 

  دهد.عملياتي يا معامالتي توضيح مي

  

  روش تحقيق - ٣

) در مقاله خود به بررســي و ارزيابي پايايي و اعتبار شــاخص ســهولت انجام كســب و كار ٢٠١٠وليويرا و آلوس (ا

)EDBI تشكيل شده است.  "شروع كسب و كار"نماگر غيرقابل مشاهده مانند  ١٠) پرداخته است. اين شاخص از

نهايي دارند. اوليويرا و آنوس  شود همه مولفه ها وزن يكساني در ساخت شاخصدر طراحي اين شاخص فرض مي

اســتفاده نموده اند. در هر دو  EDBIاز دو روش براي تحليل همبســتگي بين متغيرهاي موجود در مدل مفهومي 

  باشد. اين دو روش عبارتند از:تار شاخص ميها و برازندگي ساخروش، هدف بررسي تعداد دقيق نماگر

شان مي١روش  شاخص را ن شمول در  ستگي بين نماگرهاي م دهد. ) تحليل عامل: اين تحليل كواريانس و همب

ـــاهده (زيرنماگرها) بطوري ـــامل متغيرهاي قابل مش ـــته ش و متغيرهاي  ∅كه يك مدل خطي كه متغير وابس

  گيرد.را در نظر مي باشد،مي 𝛹ها توضيحي شامل نماگر
∅ = 𝑘 𝛹١ + 𝑘 𝛹٢ + ⋯ + 𝑘 𝛹 + 𝜀   
j=1…y 
i=1…x 
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𝑐𝑜𝑣(𝛹 . 𝜀 ) = ٠ 

𝐸(𝜀 ) = ٠ . 𝑣𝑎𝑟 𝜀 = ١ 
شتراكي ( ستفاده از محاسبه مقادير ا زند كه )، مدل عاملي را تخمين ميcommonalitiesهمچنين اين تحليل با ا

ــيح ــابهي را توض ــاخص كمك ميمي عواملي كه زيرنماگرهاي مش ــيح واريانس ش كنند. به منظور دهند، به توض

ــي مفيد بودن تحليل عامل براي داده ــب و مرتبط بودن نماگربررس ــي مناس هاي هاي مورد نظر و همچنين بررس

شاخص، از معيار  ساخت  ستفاده Sphericity test of Bartlettو آزمون كروي بارتلت ( ١٣KMOمورد نظر براي  ) ا

ست. دو صلي تحليل عامل، كاهش داده شده ا ساختار هدف ا شف  ها به يك مجموعه كوچكتري از متغيرها و ك

  باشند.تئوريكي شاخص مي

باخ (٢روش  فهCronbach’s alpha) آزمون كرون يايي دروني مول پا يابي مي): اين روش  مدل را ارز ند. هاي  ك

سي ميبه شده از زيرنماگعبارتي برر شاخص كل توكند چگونه يك مجموعه داده  سط يك نماگر يا  ضيح رها تو

  شود.داده مي

𝛼 =
𝑝�̅�

١ + (𝑝 − ١)�̅�
 

𝑝:تعداد زيرنماگرها 

�̅� ها:متوسط همبستگي بين زيرنماگر  

ــود و چنانبزرگتر مي 𝛼افزايش يابد،  �̅�و  𝑝هر چقدر  ــد ش ــته باش ــتگي وجود نداش چه بين زيرنماگرها همبس

𝛼 = شد و چنان ٠ شته با ستگي كاملي بين زيرنماگرها وجود دا 𝛼چه همب =  (١٩٧٨) Nunnalyشود. مي ١

  در نظر گرفته است. ٠,٧را  𝛼مقدار پايايي قابل قبول براي 

نماگر وجود جايي كه در ساخت شاخص پايش محيط كسب و كار ايران، فقط از نماگر استفاده شده و زيراما از آن

ضر  شاخص، فقط ميندارد، در تحقيق حا سي اعتبار و پايايي اين  ستفاده توان از روش آزمون كرونببراي برر اخ ا

  كرد و روش تحليل عامل كاربردي ندارد. 

سته داده (گزارش مركز پژوهش صنايع، بنابراين در اين تحقيق براي هر دو د هاي مجلس و گزارش اتاق بازگاني، 

ـــريب آلفاي كرونباخ كل براي مولفهكنيممعادن و كشـــاورزي) اين آزمون را اجرا مي  هاي گزارش مجلس در. ض

                                                 
١٣ Kaiser-Meyer-Olkin 
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هاي گزارش اتاق و همين دو ضـــريب براي مولفه )٣در جدول ( ها، ضـــريب آلفاي كرونباخ بين مولفه)٢جدول (

  اند. نشان داده شده )٦) و (٥در جداول (بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 

  

  نتايج تحقيق -٤

ـــت آمده براي م فردي كه پس از حذف هر نماگر  𝛼و مقادير  ٠,٤٠٣، هاي گزارش مجلسمولفه 𝛼قدار بدس

سبه مي شاخص پايش محيط كسب و كار مي ٠,٧برخي كمتر از  شود،محا شند، كه سطح پايايي كمي را براي  با

 "هاكل دريافت تسهيالت از بانكمش" نماگرهاي بينكرونباخ ) ضريب آلفاي ٣طبق جدول ( دهد.ايران نتيجه مي

سمي"و  سرمايه از بازار غيرر سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ باالي تامين  شد، مي -٠,٢حدود  "ضعف بازار  با

ضــريب همبســتگي  باشــد. از طرفيو البته منفي مي تگي دروني بين اين دو نماگر كمدهد همبســكه نشــان مي

سرمايه  پيرسون بين ضعف بازار  شاخص كل نيز منفنماگر  شان )٤ (جدول يبا  ست كه هر چقدر و ن دهنده اين ا

شاخص پا ضعيت  شود، و شتر  سرمايه در تامين مالي توليد بي سب و كار بهبود ميضعف بازار   .يابديش محيط ك

سرمايهمي بنابراين ضعف بازار  ست معكوس نماگر  شاخص كل، بهتر ا سبه   را در نظر بگيريم. توان گفت در محا

شت چك"ضريب آلفاي كرونباخ بين دو نماگر همچنين  شتريان و همكارانبرگ سراها در "و  "هاي م ضعف داد

ي باشــد، كه همبســتگمي ٠,٧٢حدود  "تعهدات هاي قرارداد به انجامگي موثر به شــكايت ها و اجبار طرفرســيد

شان مي سبتا بااليي را ن سدروني ن ضريب همب سون بين اين دو متغير با دهد. همچنين  شاخص كل نيز تگي پير

   ضريب در محاسبه شاخص كل، مناسب است. اين دهد وجود، كه نشان ميباال است

ست آمده براي ) ٥طبق جدول ( شاورزي هاي گزارش اتاقبراي مولفه 𝛼مقدار بد صنايع، معادن و ك ، بازرگاني، 

ست ٠,٥١٧ شات مجلس اندكي ا سبت به گزار ست، كه ن سيده ا سطح پايايي قابل قبول ر  ا. امبهبود يافته و به 

ست ٠,٧ين برخي نماگرها كمتر از ي بضريب آلفا شت"؛ مانند دو نماگر ا سليقهبردا م عد"و  "اي از قوانينهاي 

ستقبال از نوآوري سيار كم و حدود  "ا شدمي ٠,٠٣كه ب سون بين  .)٦(جدول  با ستگي پير ضريب همب همچنين 

  .)٧(جدول  تقبال از نوآوري و شاخص كل نيز كم و منفي استنماگر عدم اس

توان نتيجه گرفت ساختار شاخص پايش محيط بنابراين طبق آزمون كرونباخ يا پايايي بين شاخص و نماگرها مي

كسب و كار ايران ناقص و سطح دقت نماگرهاي آن پايين است. در نتيجه استفاده از اين مدل منجر به زيان قابل 



 يياستان و شناسامولد  ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث

  
 

    Page ٢١ of شماره قرارداد :   اي كسب و كارهاي فضشاخص سوم: ارزيابي پايايياز ف ٣٤ 

 
ـــاخص مي توجهي ـــيحي ش ـــود. بنابراين ميدر قدرت توض توان گفت نحوه تركيب و تجميع نماگرها نياز به ش

نحوي ديگر تجميع توان نماگرها را با توجه حداقل كردن زيان اطالعاتي، بهاصـــالحاتي دارد. به عنوان مثال مي

  ، در نظر گفت.هايي را كه همبستگي منفي با شاخص دارندكرد و يا مقادير معكوس برخي از آن

همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين هر نماگر و شاخص، كارايي سهم هر نماگر را براي توجيه شموليت آن 

شتر از ارزيابي مي شاخص بايد بي ستگي بين هر نماگر و  شد. اما در مدل پايش محيط  ٠,٤كند. از اين رو همب با

  ).٧و  ٤كنند (جدول وي نميهايي وجود دارد كه از اين قاعده پيركسب و كار، نماگر

سرمايه ستبنابراين  سيا سب و كار گذاران، محققين و  شاخص پايش محيط ك شتري به  گذاران بايد با دقت بي

ــاديبه ــميمات اقتص ــنايع، معادن و عنوان منبع اطالعاتي براي تص ــوي ديگر اتاق بازگاني، ص ــان بنگرند. از س ش

  دي شاخص پايش محيط كسب و كار انجام دهد.كشاورزي بايد اصالحات الزم را در ساختاربن

  
 هاي گزارش مجلسضريب آلفاي كرونباخ كل براي مولفه -٢جدول 

  ٠,٤٠٣٤  ضريب متوسط آلفاي كرونباخ

  ٠,٩٣٤٢ مقدار آلفاي قابل قبول 

  ٢١  تعداد نماگرها
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٠.66٣٠

٠.٧٧٢٣
٠.6٣٤٤

٠.٠6٢٤
٠.59٣٣

٠.56٣٢
٠.٣٧٠٣

-٠.١١١٤
٠.٨٢٢١

موانع تعرفــه اي

١
٠.6٠55

٠.6٤٢6
٠.٠٢6١

٠.٣٤٠٧
٠.٣٨66

٠.٧٢٨٤
٠.٤٤٣٠

٠.١٢٣٤
٠.٤٨٣٠

٠.١٨٠5
٠.٢٨6٨

-٠.٣٣٠6
٠.٢56١

 ٠.٣559
حريم

ت

١
٠.6965

٠,٢655
٠.٧٠٤5

٠.٠٠١5
٠.٢٣١٠

-٠.٠٣٢9
٠.5٨6٤

٠.٠٣9٨
-٠.٢٧59

٠.١٨95
-٠.٢5٤٨

-٠.١١٢٠
-٠.5١٨٠

٠.٠١٤٨
-٠.٠٧5٢

مواد اوليه

١
٠.٠٠٢9

٠.٣٤٤٤
٠.٧٣9٢

٠.٣٣6٤
٠.٣٢9٧

٠.6٤٣٧
٠.٨٤٨9

٠.5٨٤١
٠.٨6٣٢

٠.٧١١٤
-٠.٠٧٠٨

٠.٨66٨
٠.٨٠٠٤

٠.١٧56
-٠.٠٠6٠

٠.٧55٣
تعرفه پايين

١
٠.٨65٤

-٠.٠٧٣5
٠.٣٧٨٤

٠.٨١٧
٠.٢٨٨٠

٠.٣١٧5
٠.5٠٧5

٠.٨٣١٣
٠.5١٧٢

٠.٨66١
٠.٧٨٧5

٠.٠٠9٤
٠.٨١69

٠.6٧٢٧
٠.٣٨5١

-٠.٠٢9٢
٠.٨٨١٠

تمايل مردم

١
٠.٧٠٣٤

٠.٧٤٢٠
٠.٢٢٢9

٠.59٣٧
٠.65٠5

٠.٤55٢
٠.٢٢١٨

٠.56٢9
٠.٨69٧

٠.٨٣5١
٠.٨١٢١

٠.٧١٣١
٠.٢٢٣٤

٠.6999
٠.٧٧١٣

٠.٠6٤٤
٠.٢9٣٣

٠.65٤٣
نظام توزيـع

١
٠.9١9٧

٠.٧٣5٨
٠.٧96١

٠.٠٧٧66
٠.5٤٠٤

٠.6٠96
٤٤٠9

٠.٣٠١6
٠.599١

٠.٨٨١٧
٠.٧٢٣٣

٠.٨٠59
٠.٧٤١٨

٠.١٣٠٣
٠.٧5٧٤

٠.٨٢9٠
٠.٠٠6٤

٠.٣٢١٣
٠.٧٠٨٨

ل
ل ونق

حم

١
٠.9١٣٧

٠.٨٣٤5
٠.5٨5٧

٠.65٣٧
-٠.٠٢٠١

٠.٣95١
٠.٣65٨

٠.٣٨٠9
٠.٤٤٢6

٠.٤٤٨5
٠.٨٠59

٠.6٠٠١
٠.6٨59

٠.696٧
٠.١٢5٤

٠.٧١6٤
٠.٨١5٨

-٠.٠٤١١
٠.٤١96

 ٠.5٣٤٠
برق

جدول
٣- 

ب آلفاي كرونباخ بين نماگرها
ضري
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 همبستگي پيرسون بين هر نماگر و شاخص پايش محيط كسب و كارضريب  -٤ جدول

  همبستگي  نماگرها

  ٠,٨٣٨٧  هامشكل دريافت تسهيالت از بانك

  -٠,٠٣٤١  ميضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ باالي تأمين سرمايه از بازار غيررس

  ٠,٢٢٨٦  هاي حكومتيوجود مفاسد اقتصادي در دستگاه

  ٠,٧٧٢٠  ها و مؤسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانكارانشركتتعهدي بي

  ٠,٧٣٣٦  هاي مشتريان و همكارانبرگشت چك

  -٠,٠٢٨٨  نرخ باالي بيمه اجباري نيروي انساني

  ٠,٧٢٦١  تهاي قرارداد به انجام تعهداها و اجبار طرفضعف دادسراها در رسيدگي مؤثر به شكايت

  ٠,٨٥٨٣  خارجي قاچاق در بازار داخليعرضه كاالهاي 

  ٠,٧٩٤٩  گذاريثباتي قوانين و مقررات مربوط به توليد و سرمايهبي

  ٠,٨١٦١  توليد كاالهاي غيراستاندارد، تقلبي و عرضه نسبتاً بدون محدوديت آن به بازار

  ٠,٦٩٦٤  محدوديت قانون كار در تعديل و جابجايي نيروي كار

  ٠,٣٧٧٩  زياد بودن تعطيالت رسمي

  ٠,٤٥٣٨  گذاري غيرمنطقي محصوالت توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتيقيمت

  ٠,٧٧٦٦  اي صادرات محصوالت و واردات مواد اوليهموانع تعرفه

  ٠,٥٩٣٧  المللي عليه كشورمانهاي بيناعمال تحريم

  ٠,٢٢٤٧  ثباتي در قيمت مواد اوليهبي

  ٠,٧٨٨٤  غيرمنصفانه محصوالت رقيب خارجي در بازار تعرفه پايين كاالهاي وارداتي و رقابت

  ٠,٨١٩٩  تمايل مردم به خريد كاالهاي خارجي و تقاضاي كم براي محصوالت ايراني مشابه

  ٠,٦٩٢٦  فقدان دسترسي به فناوري مورد نياز

  ٠,٨٦٥٨  كنندهضعف نظام توزيع و مشكالت رساندن محصول به دست مصرف

  ٠,٨٦٦٤  هاي حمل و نقلضعف زيرساخت

  ٠,١١٦١  ديدهكمبود نيروي انساني ماهر و آموزش

  ٠,٧٣٢٦  هاي تأمين برقضعف زيرساخت
  مركز پژوهش هاي مجلس در نظر گرفته شده است.هاي هاي مروبط به گزارشدر تهيه نتايج اين جدول، مولفه
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 بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزيهاي گزارش اتاق ضريب آلفاي كرونباخ كل براي مولفه -٥جدول 

  ٠,٥١٧٧  ضريب متوسط آلفاي كرونباخ

  ٠,٩٦٨٩ مقدار آلفاي قابل قبول 

  ٢٨  تعداد نماگرها
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مولفه ها
ــوآوري 

ـليقه اي از قــوانينعدم استقبال از ن
ت هاي س

ف هاي قــراردادبرداش
ي تعهدي طر

ت هــاب
ي سياس

ي ثبات
ب

ت هــا 
ي قيم

ي ثبات
ت كــارب

ت گيرانــه در ادارا
يرويه هاي سخ

ــارج
ــتانداردتمايل خريد كاالهاي خ

ت هــاتوليد كاالهاي غيراس
ت غيرمنصفانه شــرك

ت ماليــاترقاب
ـفانه و دريافـ

رويه هاي غيرمنص

عــدم اســتقبال از نــوآوري 
١

ت هـاي سـليقه اي از ـقوانين
برداشـ

٠.٠٣٦
١

ف هــاي قــرارداد
بي تعهدي طر

٠.٧٥٧
٠.٢٢٧

١
ت هــا

بي ثباتي سياس
٠.٣٠٨-

٠.٨٠٥
٠.٢٠٦-

١
ت هـا 

بي ثباتي قيمـ
٠.٢٩٤-

٠.٦٤٥
٠.٣٢٩-

٠.٩٥٤
١

ت كـار
ت گيراـنه در ادارا

رويه هـاي سـخ
٠.٤٠٠

٧٨٣
٠.٦٦٤

٠.٣٥٩
٠.١٤٦

١
تمايل خريد كاالهاي خــارجي

٠.١٦٤-
٠.٤٩٧

٠.٤٠٤-
٠.٧٢٧

٠.٧٦٦
٠.١٨٢

١
توليـد كاالهـاي غيراســتاندارد

٠.٣٦١-
٠.٧٥٥

٠.٣٢٦-
٠.٩٤٦

٠.٨٨٩
٠.٣٣٧

٠.٨٧١
١

ت هــا
ت غيرمنصفانه شــرك

رقاب
٠.٠٦٨

٠.٨٧١
٠.٠٤٦

٠.٨٣٠
٠.٧٧٥

٠.٦٦٠
٠.٧٣٨

٠.٨١٠
١

ت
ت ماليــا

رويه هـاي غيرمنصــفانه و دريافــ
٠.٢٣٣

٠.٩٠٤
٠.٣١٣

٠.٦٤٨
٠.٥٤٣

٠.٧٢٢
٠.٤٩٤

٠.٦٣٣
٠.٧٨٣

١
ك هــا

دشواري تامين مــالي از بانــ
٠.٣٨٢-

٠.٧٦٨
٠.١٣٩-

٠.٦١٧
٠.٤٢٨

٠.٥٤٦
٠.٥٣٠

٠.٧٣٩
٠.٦٠٠

٠.٦٩٥
ت

ف نبـودن اطالعــا
فقدان يا شـفا

٠.٣٧٥-
٠.٧٤١

٠.٣٤٨-
٠.٩٠٣

٠.٨١٧
٠.٣٧٣

٠.٨٣٥
٠.٩٦٩

٠.٨٠٤
٠.٥٤١

ت هاي حمــل و نقــل
ف زيرساخ

ضع
٠.٣٨٢-

٠.٦٣٣
٠.٤٨٣-

٠.٩٠٤
٠.٩٣٤

٠.٠٨١
٠.٦٩٧

٠.٨٤٨
٠.٧٣٩

٠.٤٦٩
ت

ف دادگاه ها در رسـيدگي بــه شــكايا
ضع

٠.٣١٨-
٠.٥٩٥

٠.٤٩٧-
٠.٨٥٠

٠.٩٢٤
٠.٠٧٥

٠.٧٨٥
٠.٨٣٠

٠.٧٨٣
٠.٥٢٨

ت
وجود انحصار، امتياز يـا هـر ـنوع راـن

٠.٣٤٧-
٠.٦٠٢

٠.٤٨١-
٠.٨٢٦

٠.٧٨٦
٠.٢٠٢

٠.٨٣٣
٠.٨٩٩

٠.٧٢٨
٠.٣٨٩

ف نظام توزيــع
ضع

٠.٣٨١-
٠.٨٢١

٠.٢٦٥-
٠.٩٨٤

٠.٩٠٧
٣٨٩

٠.٧٤٥
٠.٩٦٧

٠.٨٣٢
٠.٦٣٥

عرضه كاالهـاى قاچـاق
٠.٤٩٥-

٠.٥٠٦
٠.٦٠٣-

٠.٨٥٥
٠.٨٩٩

٠.٠٣٠
٠.٨٩٨

٠.٩٢٠
٠.٧٠٨

٠.٣٩١
ص خوشـه هــاى توليــد

فقدان يا نق
٠.٤١٩-

٠.٥٦٩
٠.٥٤٩-

٠.٨٦٥
٠.٨٦١

٠.١٠٦
٠.٨٤٧

٠.٩١٧
٠.٧١٨

٠.٣٧٤
ت گذاري نهادهــاي حــاكميتي

قيم
٠.٤٤٨-

٠.٥١٤
٠.٥٨٥-

٠.٨٧٨
٠.٩١٩

٠.٠١١
٠.٨٦٩

٠.٩١٦
٠.٦٩٤

٠.٣٦٧
كارگريزي عمومــي

٠.٥٧٦-
٠.٥٥٦

٠.٦٤١-
٠.٨٢٩

٠.٨٠٤
٠.٠٦٤

٠.٨١٧
٠.٩١٨

٠.٦٤٥
٠.٣٨٢

كمبود تقاضاي مؤثــر در بــازار
٠.١٦٧

٠.٢٥٦
٠.٥٧٦-

٠.٠٩٧-
٠.٣٢٠-

٠.٥١٢
٠.١٨٦-

٠.٠٢٠-
٠.١١٤-

٠.٣٣٨
كمبود فناوري هـاي مـورد نيــاز

٠.٤٢٦-
٠.٧١١

٠.٣٣٤-
٠.٩٦٢

٠.٩٠٢
٠.٢٨٦

٠.٧٤٢
٠.٩٤٦

٠.٧٦٥
٠.٤٧٥

كمبود نيروي كـار مـاهر
٠.٥٠١-

٠.٦٤٣
٠.٥٢٥-

٠.٨٥١
٠.٨٧٨٧

٠.١٧٠
٠.٧٠٩

٠.٨٨٦
٠.٦٧٨

٠.٣٩٩
ت

ت هاي دسترسـي ـبه ارتباطــا
محدودي

٠.٠٤٦-
٠.٤٩٩

٠.٢٢٧-
٠.٦٦٦

٠.٦٩٣
٠.٢٠٤

٠.٩٢٣
٠.٨١٠

٠.٦٢٥
٠.٦١٣

ت دسترسي بــه بــرق
محدودي

٠.٨٦٤
٠.٤٨٢

٠.٥٠٩
٠.١٢٧

٠.٠٣٠-
٠.٦١٠

٠.٨٥٣
٠.٥٢٥

٠.٦٢٥
٠.٥٤٢

ت 
ت دسترسي ـبه ســوخ

محدودي
٠.٦٩١

٠.٠٣٢
٠.١٩٢

٠.٢٢٨-
٠.٢٤٢-

٠.٢٨٧
٠.٨٥٣

٠.١٨٨
٠.٣١٩

٠.٠٧٧
مفاســد مــالي و ادارى

٠.٠٩١-
٠.٨٧١

٠.٠٧٧-
٠.٩٤٤

٠.٩١٣
٠.٤٣٧

٠.٦٥١
٠.٨٥٠

٠.٨٨٥
٠.٧٨٨

ب وكــار 
موانع اداري كســ

٠.٠٦٤-
٠.٩٢٥

٠.٢٧٦
٠.٧٦٨

٠.٥٧٤
٠.٦٩٣

٠.٣٣٦
٠.٦٩٧

٠.٦٦٠
٠.٨١١

ميــانگين
٠.٣٣١-

٠.٧٥٧
٠.٣٥٧-

٠.٩٦١
٠.٩٢٧

٠.٣٠٧
٠.٨٥٧

٠.٩٨٣
٠.٨٤٥

٠.٦١١

جدول 
٦- 

ي كرونباخ بين نماگرها
ب آلفا

ضري
 

 كشاورزي در نظر گرفته شده است. و معادن صنايع، بازرگاني، اتاقهاي هاي مربوط به گزارشدر تهيه نتايج اين جدول، مولفه
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مولفه ها
ك هــا

ي از بانـ
دشواري تامين مال

ت
ف نبـودن اطالعـا

فقدان يا شفا
ت هاي حمـل و نقـل

ف زيرساخ
ضع

ت
ي بــه شــكايا

ف دادگاه ها در رسيدگ
ضع

ت
وجود انحصار، امتياز يا هر نــوع رانــ

ف نظام توزيــع
ضع

ــاق
عرضه كاالهاى قاچ

ــد
ص خوشه هاى تولي

فقدان يا نق
ي

ت گذاري نهادهـاي حــاكميت
قيم

ك هــا
دشواري تامين مالي از بانــ

١
فقدان يا شـفاف نبــودن اطالعــات

٠.٧٣٩
١

ت هاي حمــل و نقــل
ف زيرساخ

ضع
٠.٤٦٢

٠.٨٣٤
١

ف دادگاه هـا در رسـيدگي بــه شــكايات
ضع

٠.٤٦١
٠.٧٨٢

٠.٩٥٤
١

ت
وجود انحصار، امتياز يـا ـهر نــوع رانــ

٠.٥٨٣
٠.٩٥٨

٠.٨٦٢
٠.٧٩٧

١
ف نظــام توزيــع

ضع
٠.٧١٨

٠.٩٥٥
٠.٨٩٦

٠.٨٣٦
٠.٨٧٨

١
عرضه كاالهاى قاچــاق

٠.٥٤٧
٠.٨٩١

٠.٨٨٥
٠.٩١٣

٠.٨٨٧
٠.٨٧٢

١
ص خوشه هــاى توليــد

فقدان يا نق
٠.٥٤٥

٠.٩٤٧
٠.٩١٦

٠.٨٦٦
٠.٩٨٥

٠.٨٩٩
٠.٩٤٤

١
ت گـذاري نهادهـاي حـاكميتي

قيم
٠.٤٨٤

٠.٩٠٣
٠.٩٢٨

٠.٩١٠
٠.٩٣٠

٠.٨٨٦
٠.٩٨١

٠.٩٧٨
١

كـارگريزي عمومــي
٠.٦٧٨

٠.٩٣٧
٠.٨٧٨

٠.٨٤٢
٠.٩٤٦

٠.٨٨٨
٠.٩٤٣

٠.٩٦٦
٠.٩٤٨

كمبود تقاضـاي مؤثــر در بــازار
٠.٤١٩

٠.٠٥٧-
٠.٤٤٨-

٠.٤٩٥-
٠.٢٥٦-

٠.٠٥٩-
٠.٣٥٥-

٠.٣٣١-
٠.٣٨٤-

كمبود فناوري هـاي ـمورد نيــاز
٠.٦٠٨

٠.٩٥٧
٠.٨٩٤

٠.٨٠٥
٠.٩١٥

٠.٩٧٧
٠.٨٨٦

٠.٩٣٥
٠.٩١٩

كمبود نيروي كــار مــاهر
٠.٦٥٦

٠.٩٤١
٠.٩٠٤

٠.٨٠٨
٠.٩٦١

٠.٩١٠
٠.٨٦٣

٠.٩٦٠
٠.٩٠٥

ه ارتباطـات
ت ـهاي دسترسـي ـب

محدودي
٠.٥٣٩

٠.٧٠٥
٠.٥٤٦

٠.٦٤٧
٠.٦٥٠

٠.٦٥٦
٠.٧٥٨

٠.٦٧٣
٠.٧٢٥

ه ـبـرق
ت دسترسـي ـب

محدودي
٠.٣١٩

٠.٧١٧
٠.٠٥٤-

٠.١٠١
٠.٩٤٤

٠.٢٣٨
٠.١٣٦

٠.٧٨٣
٠.١٧٧

ت 
ه سـوخ

ت دسترسـي ـب
محدودي

٠.٠٢٨-
٠.٤٩١

٠.٣٠٠-
٠.١١٩-

٠.٩٧٨
٠.١٦٥-

٠.١٩١
٠.٨٦٢

٠.٢٥٨
مفاسد ـمالي و ادارى

٠.٥٦١
٠.٧٩٧

٠.٨٩٦
٠.٨٧١

٠.٧٣٦
٠.٩١١

٠.٧٤٦
٠.٧٧٠

٠.٧٧٨
ب وكــار 

موانع اداري كسـ
٠.٧٤١

٠.٦٦٣
٠.٥٢٩

٠.٤١٩
٠.٤٩٥

٠.٧٧٣
٠.٣٨٩

٠.٤٦٩
٠.٤٢١

ميانگين
٠.٦٦٨

٠.٩٦٨
٠.٩٢١

٠.٨٩٤
٠.٩٣١

٠.٩٧٦
٠.٩٣٤

٠.٩٥٣
٠.٩٤٨

مولفه ها
ي

كارگريزي عموم
ازار

كمبود تقاضاي مؤثـر در ـب
كمبود فناوري هاي مــورد نيــاز

ــاهر
كمبود نيروي كار م

ت
ي بـه ارتباطــا

ت هاي دسترس
محدودي

ي به بــرق
ت دسترس

ت محدودي
ــوخ

ي به س
ت دسترس

ي و ادارىمحدودي
مفاسد مــال

ــار 
ب وك

س
موانع اداري ك

ميانگين

كـارگريزي عمومــي
١

كمبود تقاضـاي مؤـثـر در بــازار
٠.٢٣٨-

١
كمبود فناوري هـاي مـورد نيــاز

٠.٩٠٠
٠.١٤٥-

١
كمبود نيروي كــار مــاهر

٠.٩٦٤
٠.٢٣٢-

٠.٩٢٧
١

ه ارتباطـات
ت هـاي دسترسـي ـب

محدودي
٠.٦٦٩

٠.٠٨٥
٠.٦١٤

٠.٥٣٣
١

ه ـبـرق
ت دسترسـي ـب

محدودي
٠.٣٧٣

٠.٢٦٤
٠.١٢٦

٠.٥٢٨
٠.٦٦٥

١
ت 

ه سـوخ
ت دسترسـي ـب

محدودي
٠.٢٨٢

٠.٠٢٢
٠.٠٨٦-

٠.٢٣٢
٠.٥٢١

٠.٨٧٦
١

مفاسد ـمالي و ادارى
٠.٧١٥

٠.١٥١-
٠.٨٤٦

٠.٧٦٧
٠.٦٠٥

٠.٢٩٠
٠.١٢٢-

١
ب وكــار 

موانع اداري كسـ
٠.٤٨٢

٠.٤٦٦
٠.٦٨١

٠.٥٧٨
٠.٤٢٤

٠.٢٥٢
٠.١٨٥-

٠.٧٧٣
١

ميانگين
٠.٩٢٩

٠.١٦٦-
٠.٩٦٢

٠.٩٢٢
٠.٧٥٣

٠.٥٨٣
٠.٢٢٤

٠.٨٩٥
٠.٦٦٤

١

ادامه جدول 
٦- 

ي كرونباخ بين نماگرها
ب آلفا

ضري
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 نماگر و شاخص پايش محيط كسب و كار ضريب همبستگي پيرسون بين هر -٧جدول 

 هاي پيمايشيمولفه  ضريب همبستگي

٠,٣٣١-   عدم استقبال از نوآوري 

  اي از قوانينهاي سليقهبرداشت  ٠,٧٥٧

  هاي قراردادتعهدي طرفبي  -٠,٣٥٧

  هاثباتي سياستبي  ٠,٩٦١

  هاثباتي قيمتبي  ٠,٩٢٨

  گيرانه در ادارات كارهاي سخترويه  ٠,٣٠٧

  تمايل خريد كاالهاي خارجي  ٠,٨٥٧

  توليد كاالهاي غيراستاندارد  ٠,٩٨٣

  هارقابت غيرمنصفانه شركت  ٠,٨٤٥

  هاي غيرمنصفانه و دريافت مالياترويه  ٠,٦١١

  هادشواري تامين مالي از بانك  ٠,٦٦٨

  فقدان يا شفاف نبودن اطالعات  ٠,٩٦٨

  هاي حمل و نقلضعف زيرساخت  ٠,٩٢١

  ها در رسيدگي به شكاياتدادگاهضعف   ٠,٨٩٥

  وجود انحصار، امتياز يا هر نوع رانت  ٠,٩٧٦

  ضعف نظام توزيع  ٠,٩٣١

  عرضه كاالهاى قاچاق  ٠,٩٣٤

  هاى توليدفقدان يا نقص خوشه  ٠,٩٥٣

  گذاري نهادهاي حاكميتيقيمت  ٠,٩٤٨

  كارگريزي عمومي  ٠,٩٢٩

  كمبود تقاضاي مؤثر در بازار  -٠,١٦٦

  هاي مورد نيازكمبود فناوري  ٠,٩٦٢

  كمبود نيروي كار ماهر  ٠,٩٢٢

  هاي دسترسي به ارتباطاتمحدوديت  ٠,٧٥٣

  محدوديت دسترسي به برق  ٠,٥٨٣١
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 هاي پيمايشيمولفه  ضريب همبستگي

  محدوديت دسترسي به سوخت  ٠,٢٢٤

  مفاسد مالي و ادارى  ٠,٨٩٨

  موانع اداري كسب وكار  ٠,٦٦٤
  كشاورزي در نظر گرفته شده است. و معادن صنايع، بازرگاني، اتاقهاي هاي مربوط به گزارشدر تهيه نتايج اين جدول، مولفه

 پيوست:جداول 
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مولفه ها

ستان ٨9
تاب

پاييز ٨9
ستان ٨9

زم
بهار 9٠

ستان 9٠
تاب

پاييز 9٠
ستان 9٠

زم
بهار 9١

ستان 9١
تاب

پاييز 9١
ستان 9١

زم

ك هــا
ت از بانـ

سـهيال
ت ت

شكل درياف
م

6/٤
٨/٧٣

٧/٣٨
٧/٣١

٧/6٣
٧/9١

٧/٧5
٧/9١

٧/6١
٧/66

٧/56

ـازار غيررســمي
ـاالي تـأمين سـرمايه از ب

ـالي توليـد و نـرخ ب
ف بازار سرمايه در تأمين م

ضع
٧/6٧

٧/٧9
6

6/٧١
6/65

٧/٠٤
٧/٠٢

٧/٠٨
6/٧٨

6/٧9
٧/١٣

ـادي در دسـتگاههاي حكومــتي
وجـود مفاسـد اقتص

5/9٢
6/96

6/٣5
5/6٨

5/٨٤
6/٤٢

5/9٨
6/6١

6/٢6
6/١٨

6/5

ت بـه موقـع بــدهي خــود بــه پيمانكــاران
ت دولتي به پرداخـ

سا
ت ها و مؤس

بي تعهدي شرك
٨/٤٧

٧/٣6
6/٣٢

5/٨9
٧

6/9
6/5٨

6/٤9
6/٠6

5/٧٣
6/٧6

شــتريان و همكــاران
ك هــاي م

ت چ
ش

برگ
٧/9٨

6/5٣
٤/6١

5/5٢
5/6٨

6/١٢
5/٨5

5/٤١
5/٤5

5/٤٤
5/٣6

ســاني
نرخ باالي بيمه اجبــاري نــيروي ان

5/٧١
٧/9٣

6/٨٤
6/٨٢

6/6
6/٨9

6/٣6
6/٨٢

6/٢5
6

6/٤٢

ت
ـام تعهــدا

ـاي قـرارداد بـه انج
ـار طرفه

ـا و اجب
ت ه

ف دادسراها در رسيدگي مؤثر بـه شـكاي
ضع

6/٨٢
6/٧5

5/6٢
5/5٢

5/٣٤
6/٢9

5/٨٤
5/9

5/٤6
5/٣٧

5/9

ـازار داخلــي
ـاق در ب

ـارجي قاچ
ـاي خ

عرضه كااله
٧/٣١

6/٣٣
٤/١6

٤/٨٤
٤/٧٨

5/95
5/6٨

5/٧9
5/٨5

5/٠٤
5/٤6

ت مـربوط بـه توليـد و سـرمايه گــذاري
بي ثباتي قوانين و مقررا

٧/66
6/٨٨

5/55
5/٣٧

5/9٤
6/٣٧

6/٢١
6/٣6

6/٣٢
6/6٨

6/6٤

ت آن بــه بــازار
سـبتاً بـدون محــدودي

توليد كاالهاي غيراستاندارد، تقلـبي و عرضـه ن
٧/١٧

6/5٨
5/١٣

5/٣١
5/٣5

6/١٧
5/9٣

5/٨٤
٤/99

5/٣١
5/59

ـار در تعـديل و جابجـايي نــيروي كــار
ت قانون ك

محدودي
6/٣5

6/9٤
5/٣5

5/5٤
5/99

6/٠9
5/69

6/٤١
5/٤9

5/5١
5/6٧

ت رســمي
زياد بودن تعطيــال

6/١٨
٧/٤٧

6/٠٣
5/٨

5/٧٤
6/٠١

5/6٣
6/٠9

5/9١
5/٨٤

5/5١

ـاي حكومــتي
ت و نهاده

ت توليـدي توسـط دولـ
ت گذاري غـيرمنطقي محصـوال

قيم
٧/١5

6/٧٣
5/5

6/٨6
5/٧٣

6/٣9
6/56

٧/٠٨
6/٢9

6/٣٤
6/٣١

ت مــواد اوليــه
ت و واردا

ت محصــوال
موانع تعرفـه اي صــادرا

6/٢٣
5/٧٣

٣/١٧
٤/٣٤

٤/59
5/٧٢

5/٣٧
5/٨٤

٤/٧٧
5/١

5/٨٣

شــورمان
اعمال تحريم هاي بيـن المللـي عليـه ك

٨/٤5
6/59

٤/٨٢
5/٨6

6/٢
6/٤٨

6/٨9
6/٨٢

٧/١٤
٧/٠٧

6/9٤

ت مـواد اوليــه
بي ثباتي در قيمـ

٧/٣9
٧/٢6

5/٧9
6/١6

6/٣٧
6/٨6

٧/69
٧/6٢

٨/١6
٧/95

٨/٠٢

ـارجي در بــازار
ب خ

ت رقيـ
ـفانه محصـوال

ت غيرمنص
ـاي وارداتـي و رقابـ

ـايين كااله
تعرفه پ

6/٨9
6/٠٤

٣/6٨
٤/69

5/٤٤
6

5/6٢
5/٤٢

٤/69
٤/5٤

5/١١

شــابه
ت ايــراني م

ـاي كـم بـراي محصـوال
ـارجي و تقاض

تمايل مردم به خريد كاالهاي خ
6/٠6

5/6٣
٣/٧٢

٤/٧9
٤/55

5/١9
5/٣٧

5/٠5
٤/5٢

٤/٧٧
٤/٨٣

فقدان دسترسي به فنــاوري مــورد نيــاز

ف كننــده
ت مصــر

ت رساندن محصـول بــه دســ
شكال

ف نظام توزيع و م
ضع

6/٨٢
5/٤٧

٤/٣٧
٤/١٢

٤/5١
5/١٣

٤/٨٨
5/١١

٤/6٢
٤/9٧

٤/٨5

ـاي حمــل ونقــل
ت ه

ف زيرساخ
ضع

٧/٣6
5/6٣

٣/٨6
٤/٣٢

٤/6١
٤/95

٤/66
٤/٨

٤/٤5
٤/٣

٤/٤٤

ش ديــده
ساني مــاهر و آمــوز

كمبود نيروي ان

ت هاي تــأمين بــرق
ف زيرساخ

ضع
٧/٢5

٤/٨١
٣/9٣

٣/٧١
٣/5٤

٤/٠٢
٣/66

٣/٨9
٣/5

٣/١9
٣/59

ــل  (٢١ مؤلفه)
ميانگين ك

٧/٠5
6/65

5/٠6
5/٣٣

5/6٢
5/55

5/96
6/١١

5/٧٣
5/٧

5/9٣

جدول 
١- 

و
ب و كار ايران

ت مولفه هاي محيط كس
ضعي
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مولفه ها
بهار 9٢

ستان 9٢
تاب

پاييز 9٢
ستان 9٢

زم
بهار 9٣

ستان 9٣
تاب

پاييز 9٣
ستان 9٣

زم

ــا
ك ه

ت از بان
سهيال

ت ت
شكل درياف

م
٧/5٤

٧/٨
٧/٤5

٧/٤6
٧/59

٧/66
٧/5٢

٧/٨٢

ي
أمين سـرمايه از بــازار غيررســم

ي توليد و نرخ باالي ـت
ف بازار سرمايه در تأمين مال

ضع
٧/٠٤

٧/١
6/96

6/9٧
٧/٢6

٧/٢٢
٧/١9

٧/٤٤

ي
وجود مفاسد اقتصـادي در دسـتگاههاي حكومــت

6/٣
6/65

6/6٣
6/٤٣

6/٨١
6/٣6

6/6٧
٧/١١

ه پيمانكــاران
ي خـود ـب

ده
ت به موقع ـب

ي به پرداخ
ت دولت

سا
ت ها و مؤس

ي تعهدي شرك
ب

6/56
6/٨

6/59
6/65

6/69
6/٤٢

6/٢6
6/٨٣

شـتريان و همكــاران
ك هاي م

ت چ
ش

برگ
5/٢6

5/55
5/٣٧

5/٣٨
5/٣6

5/٣٨
5/69

6/٠٧

ي
ســان

نرخ باالي بيمه اجباري نيروي ان
6/٣٣

6/٧٢
6/٤5

6/٢٣
6/5٧

6/٤9
6/٢٧

6/٤١

ت
ه انجـام تعهــدا

رارداد ـب
ت ها و اجبار طرفهـاي ـق

ي مؤثر به شكاي
ف دادسراها در رسيدگ

ضع
5/6٤

6/٠١
6/١١

5/95
6/١٧

6/١٢
6/٠٤

6/٣٢

ي
ازار داخلــ

ي قاچاق در ـب
عرضه كاالهاي خارج

5/١9
5/٣9

5/5٣
5/٣9

5/٤١
5/٢

5/55
5/9٣

ذاري
د و سـرمايه ـگ

ت مربوط به تولـي
ي قوانين و مقررا

ي ثبات
ب

6/5١
6/٤١

6/٣٤
6/٠٧

6/٢٨
6/١

5/9٧
6/٠٢

ت آن بــه بــازار
سبتاً بدون محــدودي

ي و عرضه ن
توليد كاالهاي غيراستاندارد، تقلب

5/٤9
5/5٢

5/٧9
5/65

5/٧٧
5/6

5/9٧
5/95

يروي كـار
ي ـن

ت قانون كار در تعديل و جابجـاي
محدودي

5/9٤
6/٣٤

5/٧9
5/٧6

5/٧٣
5/6٨

5/٧
5/٧5

ي
ت رســم

زياد بودن تعطيال
5/٤

5/9٢
5/5٢

5/55
5/99

5/٤9
5/66

5/٧٧

ي
ت و نهادهــاي حكومــت

ط دولــ
ت توليدي توسـ

ي محصوال
ت گذاري غيرمنطق

قيم
6/٣٣

6/٣6
6/٢٣

5/9٣
6/١9

6/٠9
5/٨

5/9١

واد اوليــه
ت ـم

ت و واردا
ت محصـوال

موانع تعرفه اي صادرا
5/٣١

5/9٣
5/٢6

5/٢٣
5/٤٤

5/٠٢
5/٢

5/٢٨

شـورمان
ه ك

ي علـي
اعمال تحريم هاي بين الملـل

٧/٤٤
٧/٤١

6/٧٨
6/55

6/٧١
6/٤٧

6/5٤
6/٧5

ت مواد اوليــه
ي در قيم

ي ثبات
ب

٧/55
٧/5٣

6/٧٨
6/65

6/٧٤
6/١

5/95
6

ي در بــازار
ب خــارج

ت رقيــ
ت غيرمنصفانه محصـوال

ي و رقاب
تعرفه پايين كاالهاي واردات

٤/6١
5/١

5/٠9
٤/٧5

5/١١
٤/6٨

5/٢6
5/٣٤5

شــابه
ي م

ت ايــران
ي و تقاضاي كم براي محصـوال

تمايل مردم به خريد كاالهاي خارج
٤/٧6

5/٠5
5/٢

٤/٨9
5/٣٧

٤/6٢
5/٢

5/٢٧

ي به فناوري مــورد نيــاز
فقدان دسترس

ف كننــده
ت مصــر

ت رساندن محصول به دســ
شكال

ف نظام توزيع و م
ضع

٤/٨٤
٤/٨

5/١
٤/٨٢

٤/96
٤/٨٧

٤/٨5
5/١٤

ت هاي حمـل ونقـل
ف زيرساخ

ضع
٤/5٨

٤/٧٧
٤/٨١

٤/69
5/٠٧

5/٠٨
٤/٨٢

٤/٨9

ش ديــده
ي ماهر و آمــوز

سان
كمبود نيروي ان

ت هاي تأمين بــرق
ف زيرساخ

ضع
٣/59

٣/66
٣/٨٨

٣/٧٤
٤/١٣

٤/٢5
٣/٨6

٤/١٣

ميانگين كل  ( ٢١ مؤلفه) 
5/٨٢

6/٠٤
5/٨9

5/٧5
5/9٧

5/٧6
5/٨١

6/٠١

ادامه 
جدول 

١- 
ب و كار ايران

ت مولفه هاي محيط كس
وضعي
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مولفه ها
بهار 9٤

ستان 9٤
تاب

پاييز 9٤
ستان 9٤

زم
بهار 95

ستان 95
تاب

پاييز 95
ستان 95

زم

ــا
ك ه

ت از بان
سهيال

ت ت
شكل درياف

م
٧/6٨

٧/٧
٧/٧6

٧/٧5
٧/9

٧/5٨
٧/66

٧/6٢

ي
أمين سـرمايه از بــازار غيررســم

ي توليد و نرخ باالي ـت
ف بازار سرمايه در تأمين مال

ضع
٧/٠٢

٧/٢6
٧/٣9

٧/٢٣
٧/٢٧

٧/٣١
٧/٢5

٧/٣٧

ي
وجود مفاسد اقتصـادي در دسـتگاههاي حكومــت

6/٧9
6/٨9

٧/٠٤
6/٨6

٧/٢
٧/١5

٧
٧/٣١

ه پيمانكــاران
ي خـود ـب

ده
ت به موقع ـب

ي به پرداخ
ت دولت

سا
ت ها و مؤس

ي تعهدي شرك
ب

6/٧٨
6/5٨

٧/٢٣
6/9٢

6/٨9
6/٨6

6/69
٧/١٧

شـتريان و همكــاران
ك هاي م

ت چ
ش

برگ
5/9

5/9٤
6/6٣

6/69
6/69

6/٣٣
6/٢6

6/6٨

ي
ســان

نرخ باالي بيمه اجباري نيروي ان
6/٤9

6/٤5
6/6

6/٧١
6/٤٧

6/٨9
6/69

6/66

ت
ه انجـام تعهــدا

رارداد ـب
ت ها و اجبار طرفهـاي ـق

ي مؤثر به شكاي
ف دادسراها در رسيدگ

ضع
6/١٣

6/٠٧
6/٣٤

6/١٧
6/١١

6/١
6/٢٣

6/5٢

ي
ازار داخلــ

ي قاچاق در ـب
عرضه كاالهاي خارج

5/65
5/٧٣

5/9٤
6/١٢

5/99
5/9

5/5٢
6/١

د و سـرمايه گـذاري
ت مربوط به تولـي

ي قوانين و مقررا
ي ثبات

ب
6

5/٧٧
6/١١

6/٠9
6/٣٢

6/٣٣
6/٠6

6/٠٤

ت آن بــه بــازار
سبتاً بدون محــدودي

ي و عرضه ن
توليد كاالهاي غيراستاندارد، تقلب

5/٨5
5/٨9

5/9٤
5/٨٨

5/6
5/٨

5/6٢
5/95

ار
يروي ـك

ي ـن
ت قانون كار در تعديل و جابجـاي

محدودي
5/٨١

5/59
5/٧٧

6/٠٤
5/6٨

6/٠٣
5/5٨

5/9٢

ي
ت رســم

زياد بودن تعطيال
5/6٧

5/٤6
٧/٧9

5/٧١
5/6٤

5/٧١
5/٧٢

5/٨٨

ي
ت و نهادهــاي حكومــت

ط دولــ
ت توليدي توسـ

ي محصوال
ت گذاري غيرمنطق

قيم
5/٨٤

5/٨٤
5/٧٨

5/٨٢
5/٨١

5/٧٨
5/59

5/٧5

واد اوليــه
ت ـم

ت و واردا
ت محصـوال

موانع تعرفه اي صادرا
5/65

5/5٧
5/٤٤

5/٤6
5/69

شـورمان
ه ك

ي علـي
اعمال تحريم هاي بين الملـل

6/٨
6/٤٣

6/٤9
5/9٤

6/٠6
5/٧٢

5/5٢
5/59

ت مواد اوليــه
ي در قيم

ي ثبات
ب

5/٨١
5/6٧

5/6٣
5/56

5/5٨
5/59

5/٨٤
5/5٤

ي در بــازار
ب خــارج

ت رقيــ
ت غيرمنصفانه محصـوال

ي و رقاب
تعرفه پايين كاالهاي واردات

5/١
5/١

5/5٣
5/٧١

5/56
5/٤١

5/٤٢
5/5٢

شــابه
ي م

ت ايــران
ي و تقاضاي كم براي محصـوال

تمايل مردم به خريد كاالهاي خارج
5/٠9

5/٢٣
5/٤٨

5/٢٨
5/٤٤

5/١6
5/١6

5/٤٧

ي به فناوري مــورد نيــاز
فقدان دسترس

5/٢
5/٤٣

5/١٨
5/١٧

٤/9٤
5/١٨

ف كننــده
ت مصــر

ت رساندن محصول به دســ
شكال

ف نظام توزيع و م
ضع

٤/9٢
٤/٨٣

٤/٨
٤/96

٤/٨٧
٤/٨٨

٤/٨١
5/١٤

ت هاي حمـل ونقـل
ف زيرساخ

ضع
٤/٨٧

٤/6٧
٤/9٤

٤/9٨
٤/69

٤/9٢
٤/٧5

٤/٨6

ش ديــده
ي ماهر و آمــوز

سان
كمبود نيروي ان

5/١
5/٠٨

5/٠١
5/٣٣

٤/٨٤
٤/٨5

ت هاي تأمين بــرق
ف زيرساخ

ضع
٣/٧٤

٣/٧5
٤/٨١

٤/٠٨
٤

٣/٨
٣/66

٤

ميانگين كل  ( ٢١ مؤلفه) 
5/٨٧

5/٨١
6/٠٤

6
5/9٧

5/9٣
5/٨٣

6/٠٤

ادامه 
جدول 

١- 
ب و كار ايران

ت مولفه هاي محيط كس
وضعي

 



 يياستان و شناسامولد  ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث

  
 

    Page ٣٢ of شماره قرارداد :   اي كسب و كارهاي فضشاخص سوم: ارزيابي پايايياز ف ٣٤ 

 

٣٢ 

 

 هاي پيمايشي گزارش پايش كسب و كاروضعيت مولفه -٢جدول 

 هاي پيمايشي (موانع كسب و كار)مولفه
 پاييز

95  
زمستان

 95  
 بهار

96  
تابستان

 96  
 پاييز

96  
زمستان

 96  
9بهار
٧  

تابست
  9٧ان

 عدم استقبال همكاران و مشتريان از نوآوري و
  ابتكار در ارائه خدمات و محصول

٤.٢٣ ٤.٢٣ ٤.٣٥ ٤.٥٥ ٤.٤٣ ٤.٢٠ ٤.٣٦ ٤.٣٩ 

اي و غيرقابل پيش بيني هاي سليقهبرداشت
 ماموران از قوانين و مقررات

٦.٧٨ ٦.٥٩ ٦.٥٦ ٦.٤٧ ٦.٣٦ ٦.٠٨ ٦.٦٤ ٦.٥٨ 

بي تعهدي طرف هاي قرارداد (دولتي يا 
 هايشانخصوصي) به ايفاي تعهدات و وعده

٦.٢٦ ٦.٢٣ ٦.٦٢ ٦.٥٩ ٦.٥٤ ٦.١٩ ٦.٥٨ ٦.٨١ 

هاي اجرايي ها، مقررات و رويهسياستثباتي بي
 ناظر به كسب و كار

٨.٢٧ ٧.٧٥ ٧.٤١ ٧.١١ ٦.٨٤ ٦.٥٧ ٦.٩٣ ٧.٣٣ 

 ٩.٠٥ ٨.٥٦ ٨.٠١ ٧.٦٤٤ ٧.٠٨ ٦.٧٤ ٦.٧٢ ٧.٣٩ ها بيني بودن قيمتثباتي و غيرقابل پيشبي
گيرانه در ادارات كار و بيمه هاي سخترويه

 براي مديريت نيروي انساني
٦.٦٨ ٦.٦٦ ٦.٦٦ ٦.٦٥ ٦.٦٨ ٦.٥٢ ٦.٧٣ ٦.٧٤ 

تمايل شهروندان به خريد كاالهاي خارجي و 
 بي رغبتي به خريد محصوالت ايراني

٥.٥١ ٥.٦١ ٥.١٦ ٥.٤٠ ٥.٢٨ ٥.١٦ ٥.٢١ ٥.٢٩ 

ارد توليد و عرضه نسبتا آزاد كاالهاي غيراستاند
 و تقلبي در بازار

٧.٠٧ ٦.٩٦ ٦.٥٠ ٦.٥٦ ٦.٤٠ ٦.٣٢ ٦.٥١ ٦.٦٥ 

ها و موسسات دولتي غيرمنصفانه شركترقابت 
 يا شبه دولتي در بازار

٧.٠٦ ٦.٩١ ٦.٣٧ ٦.٣٤ ٦.٤٢ ٥.١٢ ٦.٣٠ ٦.٢٩ 

هاي غيرمنصفانه و ناعادالنه مميزي و رويه
 دريافت ماليات

٧.١٠ ٧.١٣ ٧.٠٨ ٧.١٠ ٦.٨٩ ٦.٧٥ ٧.١٣ ٧.٠٦ 

 ٧.٨٦ ٧.٨٩ ٧.٦٠ ٧.٥٧ ٧.٥٢ ٧.٥٣ ٧.٩٠ ٧.٧٥ هادشواري تامين مالي از بانك
ي فقدان يا شفاف نبودن اطالعات مورد نياز برا

 فعاليت اقتصادي
٧.٠٢ ٦.٦٨ ٦.٠١ ٦.١٣ ٦.١٢ ٥.٨٨ ٦.٢٠ ٦.٣٢ 

 ٥.٨٥ ٥.٤٥ ٥.٢٩ ٥.١٦ ٥.٠٤ ٤.٩٣ ٥.٠١ ٤.٩٢ هاي حمل و نقلضعف زيرساخت
ها در رسيدگي به شكايات و ضعف دادگاه

 پيگرد موثر متجاوزان به حقوق ديگران
٧.١٩ ٧.١١ ٦.٧٥ ٦.٦٦ ٦.٥١ ٦.٢٩ ٦.٤٤ ٦.٢٦ 

ا يوجود انحصار، امتياز يا هر نوع رانت به يك 
 تعدادي از رقبا در بازار

٧.١٨ ٦.٨٢ ٦.٤٦ ٦.٢٩ ٦.٢٠ ٦.٠٢ ٦.٣٥ ٦.٥٠ 

ضعف نظام توزيع و مشكل رساندن محصول به 
 بازار

٥.٨٣ ٥.٣٨ ٤.٧٨ ٥.٠٦ ٥.٠٤ ٤.٨٣ ٤.٩٧ ٤.٩٨ 
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 هاي پيمايشي (موانع كسب و كار)مولفه
 پاييز

95  
زمستان

 95  
 بهار

96  
تابستان

 96  
 پاييز

96  
زمستان

 96  
9بهار
٧  

تابست
  9٧ان

غيرمنصفانه عرضه كاالهاى قاچاق و رقابت 
 محصوالت خارجى و داخلى در بازار ايران

٦.٨٢ ٦.٨٣ ٥.٩١ ٥.٩٦ ٥.٨٩ ٥.٨٠ ٥.٧١ ٥.٨٥ 

فقدان يا نقص ارتباطات پسينى و پيشينى و 
 هاى توليدخوشه

٦.٣٥ ٥.٧٦ ٤.٨٧ ٥.١٤ ٥.٠٦ ٤.٨٦ ٤.٨٩ ٤.٩٧ 

هاي غيرمنطقي گذاري و دخالتقيمت
 نهادهاي حاكميتي در بازار

٧.٠٦ ٦.٧٠ ٥.٧٧ ٥.٩٤ ٥.٧٤ ٥.٦٦ ٥.٤٧ ٥.٧٠ 

كارگريزي عمومي و استقبال نيروى كار از 
 تعطيلي روزهاي كاري

٦.٦٨ ٦.٣٣ ٥.٣٧ ٥.٥٠ ٥.٤٠ ٥.٥٠ ٥.٥٩ ٥.٤٥ 

 ٥.٧١ ٥.٧٧ ٥.٧٤ ٥.٨٠ ٥.٦٣ ٥.٧٦ ٥.٩٩ ٦.١١ كمبود تقاضاي مؤثر در بازار

 ٦.٢١ ٥.٨٠ ٥.٤٨ ٥.٣٧ ٥.٣٨ ٥.٢٤ ٥.٣٣ ٥.٥٩ هاي مورد نيازكمبود فناوري

 ٥.٣٦ ٥.١٢ ٤.٩٣ ٤.٩٤ ٤.٩٤ ٤.٩٢ ٥.٠٠ ٤.٩٤ كمبود نيروي كار ماهر

 ٣.٩٣ ٤.٢٩ ٣.٤٠ ٤.٠٠ ٣.٣٥ ٣.٣٥ ٣.٤٨ ٣.٧٧ هاي دسترسي به ارتباطاتمحدوديت

 ٤.٠٤ ٣.٩٢        محدوديت دسترسي به آب

   ٢.٥٦ ٢.٨٠ ٢.٧٢ ٢.٥٤ ٢.٧٤ ٢.٧٠ محدوديت دسترسي به برق

   ٢.٨٢ ٣.١٦ ٣.١٤ ٢.٩٤ ٣.٠٣ ٣.٠٤ محدوديت دسترسي به سوخت 

هاي انرژي (برق، محدوديت دسترسي به حامل
 گاز، گازوئيل و ...)

       ٣.٧٦ ٣.٥٧ 

 ٧.٢٨ ٦.٩٤ ٦.٩٢ ٦.٧٦ ٦.٤٨ ٦.١٦ ٦.٦٢ ٦.٦٢ هاي حكومتيمفاسد مالي و ادارى در دستگاه

 ٧.٤٠ ٧.٠٤ ٧.١٣ ٦.٩٥ ٦.٦٨ ٦.٦١ ٧.١٨ ٧.٢٨ موانع اداري كسب وكار 

 ٦.٤١ ٦.٢٠ ٥.٨٠ ٥.٨٤ ٥.٧١ ٥.٥٥ ٥.٧٥ ٥.٨٣ ميانگين

  



 يياستان و شناسامولد  ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريمولفه ها و عوامل تاث

  
 

    Page ٣٤ of شماره قرارداد :   اي كسب و كارهاي فضشاخص سوم: ارزيابي پايايياز ف ٣٤ 

 

٣٤ 

 

 هاي آماري گزارش پايش كسب و كاروضعيت مولفه -٣جدول 

 مولفه هاي آماري 
پاييز 

95  
  9٧تابستان   9٧بهار   96زمستان   96پاييز   96تابستان   96بهار   95زمستان 

محيط 
  نهادي

 ٦.٧٢ ٦.٧٨ ٦.٧٥ ٦.٦١ ٦.٥٠ ٦.٢٤ ٦.٣٥ ٦.٦٣  سياسي امنيتيمحيط 

 ٥.٨١ ٥.٣٨ ٥.٢٠ ٥.٢١ ٥.١١ ٥.١٠ ٥.٣٩ ٥.٣٠ محيط علمي آموزشي

 ٦.٤٤ ٦.٢٣ ٥.٦٦ ٥.٨١ ٥.٧٣ ٥.٧٢ ٦.١٤ ٦.٠٥ محيط فرهنگي

 ٥.٦٧ ٥.٢٥ ٥.١٤ ٥.١٨ ٥.١٣ ٤.٩٩ ٥.٣٦ ٥.٤٨ محيط فناوري و نوآوري

 ٦.٠٣ ٦.٤٤ ٦.١٦ ٦.١٥ ٦.٠٤ ٥.٩٠ ٦.٠٢ ٦.١٣ محيط قانوني و حقوقي

 ٦٧.١٩ ٧.٠٦ ٧.٠٠ ٦.٩١ ٦.٧٨ ٦.٦٤ ٦.٩٥ ٧.٠٦ ساختار و عملكرد دولت

 ٦.٣١ ٦.٢٨ ٦.١٠ ٦.٠٨ ٥.٩٨ ٥.٨٤ ٦.٠٨ ٦.١٩ شاخص محيط نهادي 

محيط 
 اقتصادي

 ٥.٨٧ ٦.٦١ ٦.٣٣ ٦.٢٩ ٦.٠١ ٥.٩٢ ٦.٠١ ٦.٤٣  محيط اقتصاد كالن

 ٨.٧٣ ٨.٢٤ ٧.٩٩ ٧.٩٧ ٧.٩٣ ٧.٩٤ ٨.٢١ ٨.١١ محيط مالي
زيرساخت  -محيط جغرافيايي 

 ها و ظرفيت هاي اقليمي
٥.٤٩ ٤.٨٣ ٤.١٨ ٤.٣٩ ٤.٢٤ ٤.٢٠ ٤.٣٢ ٤.٣٩ 

ه انحصار، خوش -ساختار توليد 
 ها، مواد اوليه

٦.٦٧ ٦.٣٨ ٥.٧٧ ٥.٩٩ ٥.٩٩ ٥.٧٩ ٦.٠٩ ٦.١٥ 

 ٦.٥٥ ٦.٣٣ ٥.٨٦ ٥.٩٦ ٥.٨٤ ٥.٧٧ ٥.٩٥ ٦.٠٦ شاخص محيط اقتصادي 

 ٦.٤٢ ٦.٣٠ ٦.٠٠ ٦.٠٣ ٥.٩٢ ٥.٨١ ٦.٠٢ ٦.١٣ شاخص كل 
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  مقدمه

ير مولد فضاي كسب و كار بخش غاين است كه در ايران فضاي كسب و كار كشور مسئله اصلي ما در حوزه 

ا ارزش هاي بهاي با ارزش افزوده و اشتغالزايي كم) بهتر از فضاي كسب و كار بخش مولد (بخش(بخش

ر از داللي ارز و طال در ايران كمتهاي صنعتي بازدهي فعاليتمثال به طوريكه افزوده و اشتغالزايي باال) است. 

 .و خريد و فروش مسكن است

نيز ) وريفعاليتهاي داللي غير ضروري و نه فعاليتهاي بازرگاني ضر(علت گرايش عمده مردم به داللي 

ا به سمت اينكه مردم سرمايه هاي خود ر است.بازدهي بيشتر در اين حوزه نسبت به فعاليتهاي توليدي 

ي كنيم مد سوق مي دهند يك آسيب است چرا كه وقتي ما سرمايه را وارد بخش مولد فعاليتهاي غير مول

اما در  به طبع آن اشتغال و ارزش افزوده ايجاد مي شود و نتيجه آن بهبود وضعيت معيشتي مردم است

 .امعه نداردفعاليتهاي داللي و يا غير مولد تنها اين فرد است كه به سود مي رسد و تاثيري بر عموم ج

هد وارد بخش در ايران زماني كه يك سرمايه گذار مي خواهد وارد يك فعاليت سرمايه گذاري شود اگر بخوا

نيز  هاعاليتبازدهي آن ف پردازد از طرفيعوارضي نميماليات و نيازي به مجوز نداشته و غير مولد شود 

د به چندين نهاد نه تاسيس كند بايباالست ولي اگر بخواهد وارد فعاليتهاي مولد شده و يك كارگاه يا كارخا

زند و بخش بقوانين به گونه اي طراحي شده كه به بخش مولد ضربه  .پاسخگو باشد و عوارض و ماليات دهد

ر از فضاي كسب . به عبارت ساده فضاي كسب و كار فعاليت غير مولد در ايران بهتغير مولد را آزاد بگذارد

  هاي مولد است. و كار فعاليت

ده سپس شه هاي مولد و غير مولد با هم مقايساين مرحله انجام طرح ابتدا بازدهي و ريسك فعاليتدر 

گيري دازههاي بهينه انادامه با روش دلفي شاخصشود. در مشكالت پيش روي بخش مولد اقتصاد بررسي مي

  ود.شود فضاي كسب و كار مطرح ميو كار در كشور مشخص شده و در نهايت پيشنهادات بهبفضاي كسب 
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  و مخاطره (ريسك) بازدهي -١

، مخاطره ١بازده يعني هاييدارا يژگيســـه و اســـاسبر  تحليل ها،ييداراميان در مباحث مربوط به انتخاب 

از ويژگي  ســـهيجهت مقابه طور معمول  ؛) ,2010Becker  :5( باشـــديم ٣يو نقدشـــوندگ) ٢(ريســـك

 يبررســـ شـــود وغماض ميا ييفروش دارا ياز بازار مناســـب و آســـان يبا فرض برخوردارنقدشـــوندگي 

ــك ،ي. در مباحث مالدانندرا كافي ميو مخاطره  يبازده يهايژگيو ــتفاده) ١٩٣٨( ٤پس از مقاله مارش  اس

ضير دياز ام شاخص )𝜎٢) و واريانس (𝜇() نيانگي(م يا مورد  ،مورد انتظار و مخاطره يبازده يهابه عنوان 

) براي نخستين بار از شاخص ١٩٥٩( ٥ه ماركويتزك)،  ,2006Lee & Lee  :457-458( قبول واقع شد

 ١٣٩٢انحراف معيار به جاي واريانس، جهت نشان دادن مخاطره استفاده نمود (مصباحي مقدم و ديگران، 

عه دو مع نيدر ا). ١٦٥:  ـــاخصميانگين بازدهي دارايي و انحراف معيار  يآمار اريمطال  يهابه عنوان ش

ـــونديو مخاطره در نظر گرفته م يبازده كه مفهوم تمام اين تعاريف بر  مخاطره تعاريف مختلف دارد. ش

فاقات آينده، تأكيد دارند ( نان از ات نابراين مخاطره ١٥٨:  ١٣٨٥، ديانتي و اكبريان وجود عدم اطمي )؛ ب

اما  ).٣٢:  ١٣٨٢نوعي از عدم اطمينان به آينده اسـت كه قابليت محاسـبه داشـته باشـد (ويليامز و هاينز، 

  تي در مورد مخاطره دو نكته زير را در نظر داشت:بايس

 ــترده ــاخص براي هر يك از آنها بحث گس اي در مديريت مخاطره انواع مختلفي دارد كه تعيين ش

  باشد.مالي مي

  ــت، اما در برخي روشمخاطره مربوط به اتفاقات آينده ــاس اطالعات هااس ــته  مخاطره براس گذش

سبه مخاطره تنها هاي شود و در برخي روشسنجيده مي ه احتماالت وقوع حوادث در آينده بمحا

  .)١٦٥:  ١٣٩٢(مصباحي مقدم و ديگران،  گرددتوجه مي

گيرد و جهت در مطالعه حاضــر مخاطره به صــورت كلي مورد نظر اســت و انواع آن مورد بررســي قرار نمي

  شود.محاسبه شاخص مخاطره (انحراف معيار) از اطالعات گذشته استفاده مي

                                                
١ - Return 
٢ - Risk 
٣ - Liquidity 
٤ - Marschak. 
٥-  Markowitz. 
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ـــاخصجهت در نظر گرفتن هم زمان  ـــه داراييش هاي مختلف، هاي بازدهي و مخاطره، براي مقايس

ــبت ــاخصنس ــدهها و ش ــارپاند كه ميهاي مختلفي تعريف ش ــبت ش ــبت ترينر٦توان به نس  آلفاي و ٧، نس

 هاي ترينر و آلفاي جنســن نياز به محاســبهاينكه براي محاســبه شــاخص با توجه بهاشــاره نمود.  ٨جنســن

ها از يك كه تمام دارايي يابدمعنا مي سهام) است كه براي سبد βضريب ريسك سيستماتيك (بتاي بازار 

سهام) مي شند،نوع ( ست؛ بنابرايندارايينه براي  با از  هايي از انواع مختلف كه در اين مطالعه مورد بحث ا

  .انتخاب شده استاستفاده جهت نسبت شارپ هاي مذكور، ميان شاخص

  

  زمان بازده و ريسكص شارپ شاخص مقايسه همشاخ

گردد كه بازده شــاخص شــارپ به كمك تقســيم بازده مازاد پرتفوي بر انحراف معيار پرتفوي محاســبه مي

  آيد. مازداد پرتفوي از تفاضل بازده بدون ريسك و بازده پرتفوي به دست مي

  

𝑆𝐻 =  )١(  

  

بازده  fRو  i بازدهي پرتفوي i، iR پرتفويانحراف معيار  iσ ،امi خص شارپ پرتفويشا iSH كه در آن

كي بدون ربا، ها براساس قانون عمليات بانبا توجه به اينكه در ايران سود سپرده مي باشند.بدون ريسك 

ريسك  بدونشود بازده ثابت رض ميفدر اين مطالعه شود و داراي قطعيت نيست، علي الحساب تعيين مي

باشد. ) ميπمعادل نرخ تورم ( كاهشيداراي آيد، لذا بازدهي آن از طريق نگهداري پول نقد به دست مي

  شاخص محاسبه شده به صورت زير خواهد بود: بنابراين

𝑆𝐻 =  )٢(  

حراف معيار (ريسك) مقدار تر انو هرچه مقدار اين شاخص بيشتر باشد بهتر است زيرا به ازاي هر واحد اضافه

  آيد.بيشتري بازدهي به دست مي

                                                
٦ - Sharp Ratio. 
٧ - Treynor Ratio. 
٨ - Jensen's alpha. 
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بازدهي در بازارهاي نرخ ارز (دالر غيررسمي)، طال (سكه بهار  ،در مطالعه حاضر براي بررسي دوره ساالنه

هاي غيرمولد و بازدهي بازار آزادي طرح قديم)، شاخص قيمت زمين در شهرهاي بزرگ، به عنوان بخش

مولد مورد استفاده قرار گرفته است. دوره ساالنه  ل قيمت سهام) به عنوان بخشص كسهام (براساس شاخ

 ١٣٩٤الي  ١٣٨٣هاي مشاهده سال ١٢مورد استفاده با توجه به در اختيار داشتن آمارهاي مورد نياز، شامل 

  باشد. نتيجه محاسبات در جدول زير ارايه شده است.مي

  

  )١٣٩٤الي  ١٣٨٣غيرمولد (ساالنه دوره  هاي مولد وجدول شاخص شارپ براي دارايي

 رتبه شاخص شارپ انحراف معيار ميانگين بازدهي  عنوان دارايي

  ٣  ١.٣٢٧  ٠.٢٤٧  ٠.٣٢٨ نرخ بازار غير رسمي  دالر

  ٢  ١.٧٠٥  ٠.٢٤٩  ٠.٤٢٥ سكه تمام بهار(طرح قديم)

  ١  ١.٨٢٥  ٠.٢٢٨  ٠.٤١٧ شهرهاي بزرگقيمت زمين  

  ٤  ١.٠٣٢  ٠.٤٠٨  ٠.٤٢١   )شاخص قيمت سهام (كل 

  مأخذ: محاسبات تحقيق.

  

براساس اين نتايج قيمت زمين شهرهاي بزرگ از نظر شاخص شارپ بهترين بازدهي را به نسبت مخاطره 

باشد داراي كمترين شاخص (ريسك) داشته است و شاخص قيمت سهام كه نشان دهنده بخش واقعي مي

گذاران در مقايسه با سه بازار ديگر (زمين، سكه طال و شارپ و به بيان ديگر بدترين انتخاب براي سرمايه

زمين به عنوان سرمايه با  ايراندر در خصوص قيمت زمين اين نكته قابل ذكر است كه  ارز) بوده است.

بازدهي باال در بلند مدت محسوب مي شود و به همين دليل بخش عظيمي از سرمايه هاي كشور در اين 

ه در كشورهاي توسعه يافته براي جلوگيري از بلوكه شدن سرمايه ها در بخش بلوكه شده اند در حاليك

بخش زمين و مسكن و براي به چرخش درآوردن اين پول در بخش مولد، آمده اند زمين و مسكن را به 

اندازه نياز شما معاف از ماليات كرده اند و اگر بخواهيد بيش از نياز داشته باشيد و زمين يا مسكن را رها 

درصد ماليات گرفته مي شود و همين مسئله باعث شده  ١٥تا  ١٠بر اساس ارزش آن به اندازه سالي كنيد 

تا براي افراد سرمايه گذاري در اين بخش مقرون به صرفه نباشد و در واقع زمين و مسكن در كشورهاي 
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مي آيد و بازدهي توسعه يافته كاالي صرفا مصرفي است و نه سرمايه اي چون دولت با سياستهايي كه دارد 

 .را در اين بخش كاهش مي دهد

نرخ ارز (دالر در بازار غيررسمي)، طال (سكه بهار آزادي طرح بازدهي ماهانه تر از آمار جهت بررسي دقيق

هاي غيرمولد و بازدهي بازار به عنوان بخشها، شاخص قيمت مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوختقديم)، 

استفاده كشور مولد  هايبخشنماينده به عنوان هاي مختلف در گروهسهام) سهام (براساس شاخص قيمت 

براي محاسبه شاخص شارپ هر دارايي، نخست نرخ رشد ماهانه قيمت يا شاخص قيمت آن شده است. 

دارايي به دست آمده و سپس ميانگين و انحراف معيار اين نرخ رشدهاي ماهانه طي يك سال محاسبه شده 

با اضافه نمودن ميانگين نرخ رشد تورم ماهانه در آن سال به ميانگين نرخ رشد ماهانه هر است و در نهايت 

هاي مورد نظر دارايي و تقسيم نتيجه بر انحراف معيار همان دارايي، شاخص شارپ براي هر يك از دارايي

كه  ١٣٩٦ي ال ١٣٨٨هاي مختلف دوره براي سال براساس آمار ماهانه نتايج محاسبهبه دست آمده است. 

الزم به  در جدول زير گزارش شده است.اند، براساس مقدار ميانگين شاخص شارپ كل دوره مرتب شده

هاي صنعتي طي كل دوره، براي توضيح است كه به دليل تعريف و يا معامله نشدن سهام در برخي از گروه

  ه است.ها وجود نداشتامكان محاسبه شاخص در تمام سال هاي بازار سهامگروه آن

  

  )١٣٩٦الي  ١٣٨٨انه دوره ماههاي مولد و غيرمولد (جدول شاخص شارپ براي دارايي

 ميانگين ١٣٩٦ ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ دارايي

شاخص قيمت مسكن، آب، 

 هابرق و گاز و سايرسوخت
٥.٨٦  ٣.٣٣  ١٥.٥٩  ٣.٦٨  ٥.٠٠  ٣.٩٣  ٧.٥٩  ٧.٥٠  ١.٦٧  ٤.٤٩  

  ٠.٩٧  ٠.٤٥  ٠.٦٦  ٠.٤٠  ٠.٣٣  ٠.٥٨  ٠.٢٤-  ٥.٣١  ٠.٥١  ٠.٧١ محصوالت چرمي

  ٠.٨٧  ١.١٤  ٠.٧٣  ٠.٤٥  ٠.٨١  ٠.٠٦  ٠.٧٩  ١.٠٤  ١.٦١  ١.٢٢ نرخ بازار غير رسمي  دالر

  ٠.٨٤  ٠.٩٣  ٠.٧٥        تامين آب، برق، گاز

  ٠.٨١  ١.٣٦  ١.١٤  ٠.٤٢  ٠.٤٣  ٠.٢١-  ٠.٦٨  ٠.٦٩  ١.٦٥  ١.١٣ سكه تمام بهار(طرح قديم)

  ٠.٧٦  ٠.٠٧-  ٠.٨٥  ٠.٧٩  ٠.٢٣  ٠.٩٠  ١.٢١  ٠.٥٢  ١.٢٨  ١.١٧ مواد دارويي

  ٠.٦٧  ٠.٧٩  ٠.١٣  ٠.٤٧  ٠.٢٢-  ٠.٨٨  ٠.٩٣  ٠.٥٧  ١.٤٨  ٠.٩٧ شيميايي

  ٠.٦٥  ٠.٠٨  ٠.٣٣  ٠.٣٠  ٠.٠٤  ٠.٨٤  ١.٤١  ٠.٥٦  ٠.٦٣  ١.٦٢ كاني غيرفلزي

  ٠.٦٤  ٠.٥٨  ٠.٨١  ٠.٥١  ٠.٣٣  ١.٠٢  ٠.٧٢  ٠.٣٣  ٠.٧٧  ٠.٧١ رايانه
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 ميانگين ١٣٩٦ ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ دارايي

  ٠.٦٣  ٠.٨٠  ٠.٥٤  ٠.٦٢  ٠.٣٣  ٠.٧٢  ٠.٢٨  ٠.٢٨  ١.٦٣  ٠.٤٩ راديويي

  ٠.٥٩  ٠.٨١  ٠.١٢  ٠.٥٢  ٠.٠٤  ٠.٧٩  ٠.٧١  ٠.٤٩  ١.٠٥  ٠.٧٩ چند رشته اي 

  ٠.٥٦  ٠.٣٩-  ٠.٤١  ٠.٣٧  ٠.٠٤  ٠.٥٥  ١.٩٠  ٠.٢٨  ٠.٦١  ١.٣٠ ساير معادن

  ٠.٥٥          ٠.٥٥ حمل و نقل

  ٠.٥٥  ٠.٠٤-  ٠.١٤-  ٠.٣١  ٠.٠٣  ١.٠٠  ١.١٧  ٠.٣٠  ١.٣٨  ٠.٩٣ مالي

  ٠.٥٣  ٠.٠٥  ٠.٤٢  ٠.١١-  ٠.٦٥  ٠.٦٦  ١.٧٨  ٠.٥٦  ٠.٥٨  ٠.٢٢ الستيك

  ٠.٥٣  ٠.٤٢  ٠.١٣  ٠.٣٢  ٠.٠٨  ٠.٧٩  ١.٠١  ٠.٣٧  ٠.٩٢  ٠.٧٦ سرمايه گذاريها

  ٠.٥٠  ٠.٧٧  ٠.٤٨  ٠.١٠  ٠.٣١-  ٠.٥٠  ٠.٦٢  ٠.٥٥  ٠.٧٧  ١.٠٤ فلزات اساسي

  ٠.٤٨  ٠.١٨-  ٠.٢٤-  ٠.٣١  ٠.٠٠  ١.٠١  ١.٠٦  ٠.٣٠  ١.٢٣  ٠.٨٤ بانكها

  ٠.٤٨  ٠.٠٤  ٠.٣٦  ٠.٥٢  ٠.٠٧  ٠.٤٩  ٠.٤٨  ٠.٤٦  ٠.٦٨  ١.٢١ غذايي بجز قند

  ٠.٤٨  ٠.٣٩  ٠.٤٣  ٠.٢٦  ٠.٢٨  ٠.٧١  ٠.٧٢  ٠.٣٨  ٠.٧٠  ٠.٤٢ ماشين آالت

  ٠.٤٦  ٠.٧٢  ٠.٠٨  ٠.٢٧  ٠.٢٨-  ٠.٧٤  ١.١٣  ٠.٥٢  ٠.٧٢  ٠.٢٧ فراورده نفتي

  ٠.٤٦  ٠.٥٥  ٠.٢٥  ٠.٦٣  ٠.٥٧-  ٠.٥٣  ٠.٢٠  ٠.٧٧  ٠.٩٩  ٠.٨٢ قند و شكر

  ٠.٤٣  ٠.١٠  ٠.١٧  ٠.٥٩  ٠.٢٩  ٠.٨٨  ٠.٣٨  ٠.١٧  ٠.٨٣  ٠.٤٣ دستگاههاي برقي

  ٠.٤١  ٠.٤٠  ٠.٦٨  ٠.٤٦  ٠.٢٠  ٠.٦٧  ٠.٦٧  ٠.٣٦  ٠.٣٠  ٠.٠٢- انتشار و چاپ

  ٠.٤١         ٠.٥٠  ٠.٣٣ مبلمان

  ٠.٤٠  ٠.٥٠  ٠.٣١  ٠.١٠  ٠.٣٤-  ٠.٤٧  ٠.٧٥  ٠.٤٩  ٠.٦٩  ٠.٦٠ كانه فلزي

  ٠.٣٧  ٠.٣٦  ٠.٤٧  ٠.٠١  ٠.٠٥-  ٠.٧٧  ٠.٠٩  ٠.٣٢  ٠.٧٠  ٠.٦٩ ذغال سنگ

  ٠.٣٦  ٠.٠٩  ٠.٢٣  ٠.٢١  ٠.٥١  ٠.٥٥  ٠.٠٣-  ٠.١٠  ٠.٦٤  ٠.٩٦ سايرمالي

  ٠.٣٥  ٠.٢٥-  ٠.٢٤  ٠.٠٩  ٠.١٤-  ٠.٨٠  ٠.٨٦  ٠.٦٧  ٠.٦٧  ٠.١٩ سيمان

  ٠.٣٥  ٠.٠٧-  ٠.١٩-  ٠.٢٠  ٠.١١  ٠.٤٦  ٠.٦٣  ٠.٧٥  ٠.٦٦  ٠.٦٠ انبوه سازي

  ٠.٣٢  ٠.٠٦-  ٠.٤٣  ٠.١٠  ٠.٧١-  ٠.٩٦  ٠.٣٣  ٠.٦٤  ٠.٥٦  ٠.٦٥ كاشي و سراميك

  ٠.٣٢  ٠.٠٣-  ٠.٣٠-  ٠.٧٧  ٠.١٨  ١.٠٢  ٠.٥٢  ٠.٣٠  ٠.٤٤  ٠.٠٣- منسوجات

  ٠.٣٢  ٠.٤١-  ٠.٠٦  ٠.٣٤  ٠.١٦  ٠.٧٦  ٠.٦١  ٠.١٣  ٠.٥٥  ٠.٦٦ محصوالت فلزي

  ٠.٣١  ٠.٠٢  ٠.١٠-  ٠.٤١  ٠.٠٣  ٠.٨٠  ٠.٥٠  ٠.٠٥-  ٠.٤٧  ٠.٦٩ فني مهندسي

  ٠.٣٠  ٠.٢٤-  ٠.٠٥  ٠.٢٣  ٠.٢٨  ٠.٤٢  ٠.٧٠  ٠.٥٢  ٠.٤٩  ٠.٢٨ زراعت

  ٠.٣٠  ٠.٢٩  ٠.٢٨  ٠.١٠  ٠.٣٧-  ٠.٨١  ٠.٤٥  ٠.٥٠  ٠.٣٥  ٠.٢٧ حصوالت كاغذم

  ٠.٢٩  ٠.٣٢-  ٠.٦١  ٠.٢٣  ٠.١٣  ٠.٦٣  ٠.٧٧  ٠.٠٤-  ٠.٢٨  بيمه و بازنشسته

  ٠.٢٦  ٠.٠٩  ٠.٣١-  ٠.٣٩  ٠.٣١  ٠.٦٢  ٠.٠٧  ٠.٠٥-  ٠.٧٦  ٠.٤٩ خودرو
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 ميانگين ١٣٩٦ ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ دارايي

  ٠.٢٤  ٠.٠٣  ٠.٥٢  ٠.٣٣  ٠.١٥-  ٠.٢٣  ٠.٤٨  ٠.٢٣-  ٠.٥٦  ٠.٣٧ محصوالت چوبي

  ٠.٢٤  ٠.٤٤-  ٠.٠٨  ٠.١٧  ٠.١٤-  ٠.٩٣  ٠.٧٥  ٠.٢٩  ٠.٢٦  جزكشفب نفت تخراجاس

  ٠.٢١        ٠.٠٢  ٠.٢٢  ٠.٣٩ پيمانكاري

  ٠.٢١   ٠.٢١-  ٠.٤٣  ٠.٠٥-  ٠.٣٣  ٠.١٦  ٠.٣٠  ٠.٤١  ٠.٢٧ ابزار پزشكي

  ٠.١٣  ٠.٢٧-  ٠.٢٣-  ٠.٢٨  ٠.٢٣  ٠.٣١  ٠.٣٨  ٠.٢٤-  ٠.٣١  ٠.٤١ وسايل ارتباطي

  ٠.١٢  ٠.١٠  ٠.٤٥-  ٠.٤٠  ٠.٣٨  ٠.٢١  ٠.٣٦  ٠.١٦-  ٠.٠٥  ٠.١٤ حمل و نقل

  ٠.٠٠  ٠.٠٠         اداره بازارهاي مالي

  مأخذ: محاسبات تحقيق.

  

ها كه به عنوان شاخص قيمت مسكن، آب، برق و گاز و سايرسوخت جدولارقام ارايه شده در  با توجه به

ها باالترين طي تمامي سال جانشيني از قيمت در بازار مسكن و يك دارايي غيرمولد استفاده شده است

پس از آن گروه محصوالت چرمي به طور ميانگين در رتبه دوم قرار دارد كه  .مقدار شاخص شارپ را دارد

براي اين گروه به دست آمده است. پس از اين دو، دالر در  ١٣٩٠به دليل مقدار بااليي است كه در سال 

. در تمام دوره دالر به نسبت ساير دارايي ها گرفته است بازار غيررسمي به طور ميانگين در رتبه سوم قرار

به دليل نوسانات زياد قيمت ارز در آن سال،  ١٣٩٢از وضعيت مناسبي برخوردار بوده است و تنها در سال 

را بين ساير دارايي ها كسب نمود. گروه تأمين آب، برق، گاز از نظر ميانگين شاخص شارپ، رتبه  ٣٩رتبه 

تيار دارد كه البته شاخص شارپ براي اين گروه تنها در دو سال پاياني دوره مورد بررسي چهارم را در اخ

قابل محاسبه بوده است و لذا به دست آوردن اين رتبه شايد ناشي از تازه بودن سهام اين گروه در بازار سهام 

هاي ين دارايي نيز در سالهاي مورد نظر به سكه تمام بهار اختصاص يافته كه اباشد. رتبه پنجم ميان دارايي

به دليل نوسانات شديد،  ١٣٩٢مختلف از رتبه نسبتاً بااليي برخوردار بوده است و همانند دالر، تنها در سال 

  (پس از دالر) را به دست آورده است. ٤٠رتبه 

باشد، هاي مختلف مولد ميدارايي از بخش ٤٢دارايي كه شامل سه دارايي غيرمولد و  ٤٥بنابراين از ميان 

از نظر شاخص شارپ در ميان پنج دارايي  ١٣٩٦الي  ١٣٨٨سه دارايي غيرمولد به طور ميانگين طي دوره 

  گيرند.برتر قرار مي
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  اساسي ضربه زننده به بخش مولد اقتصاد مشكالت  - ٢

  ن ريسكبه عنوان بخش با بازدهي باالي بدو بهره نرخ -١-٢
، ايجاد بر بهينگي تخصيص منابعمنفي نرخ بهره از طريق محدود كردن سطح اشتغال، ايجاد تورم و تاثير 

اثر گذار  خش مولد اقتصادببر ثباتي و جلوگيري از رسيدن اقتصاد به وضعيت تعادل پايدار نااطميناني و بي

كند (كينز، در محدود كردن سطح اشتغال ايفا مي اياست. كينز معتقد است، نرخ بهره پولي نقش ويژه

ادي انداز مداوم و انفرتوضيح اين امر كه دنيا پس از چندين هزار سال پس«گويد: ).كينز مي٢٥٩، ص١٣٤٨

ي ابناي بشر اي متراكم فقير است، به عقيده ما، نه مربوط به تمايالت محتاطانههاي سرمايهقدر در داراييآن

ي زيادي است كه قبال براي و نه حتي مربوط به انهدام حاصل از جنگ بوده بلكه ناشي از جوايز نقدينه

) در نظريه رشد پولي خود ١٩٦٧توبين ( ).٢٨٠باشند (همان، ص مالكيت زمين و اكنون براي پول قايل مي

شود، انداز ميكند، تا زمانيكه نرخ بهره پولي بزرگتر از صفر است، تمام آنچه در نظام اقتصادي پسبيان مي

) الزمه اينكه به كار گرفتن يك قاعده رشد پولي منجر ١٩٦٩گذاري تبديل نخواهد شد. فريدمن (به سرمايه

داند كه در آن، نرخ بهره پولي درست برابر صفر باشد. موريس آله معتقد است، به تورم نشود را شرايطي مي

، ص ١٣٨٣بهينه منابع به بهينگي نائل شود، بايد نرخ بهره پولي صفر باشد (بخشي،  صيصبراي اينكه تخ

١٤.(  

دي يعني هاي اقتصاو معيار انتخاب پروژهدتوان از گذاري، ميجهت بررسي اثر نرخ بهره پولي بر سرمايه

ي معيار ارزش فعلي و معيار كارايي نهايي سرمايه استفاده كرد. با توجه به معيار ارزش فعلي در انتخاب پروژه

هاي خالص از انجام گذاري، حداكثر كردن سودها معادل با حداكثر كردن ارزش فعلي تمامي دريافتيسرمايه

هاي خالص كاهش ر باشد، ارزش فعلي دريافتيهاي آتي است. حال هرچه نرخ بهره بيشتيك پروژه در سال

دهند (شكل گذاري را از دست ميها سودآوري و امكان اقتصادي سرمايهيافته و در نتيجه بخشي از پروژه

- نيز سرمايهشود) در آن صفر مي اي كه ارزش فعليگذاري (نرخ بهره). براساس معيار كارايي نهايي سرمايه١

). ٢رخ بهره پولي بيش از بهره كارايي نهايي آنها باشد، اقتصادي نيست (شكلهايي كه نگذاري در پروژه

اي سرمايه گذارد، كه كارايي نهايي داراييبدين دليل است كه كينز معتقد است: نرخ بهره پولي مبنايي مي

هي گذاريهايي كه بازد) و آن دسته از سرمايه٢٥٩، ص١٣٤٨تواند كاهش يابد (كينز، فقط تا آن حد مي

گذاري كه تري نسبت به نرخ بهره دارند، انجام نخواهند شد. بنابراين بخشي از سرمايهمورد انتظار پايين
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شود و در نتيجه سطح اشتغال توانست انجام شود و باعث جذب نيروي كار بيشتري شود، هرگز انجام نميمي

  شود. ميمحدود 

  

  گذارينهايي سرمايه و سرمايه ييكارا): نرخ بهره، ٣شكل ( ي   علارزش فتاثير نرخ بهره پولي بر  :)٢( شكل      

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٦٨، ١٣٧٩ان، يمنبع: توتونچ                                           ٢٦٦، ١٣٧٩ان، يمنبع: توتونچ

  

د، شوانداز ميهمچنين هنگامي كه نرخ بهره پولي بزرگتر از صفر است، همه آنچه در سيستم پس

هاي پولي اختصاص خواهد يافت. نتيجه حاصل اندازها به ماندهگذاري نخواهد شد. زيرا بخشي از پسسرمايه

.  همچنين با افزايش نرخ بهره، ٩تر استاز اين پديده، انباشت طاليي كمتر و به دنبال آن نرخ رشد پايين

هاي سفته اي بهتر به سوي فعاليتهفريبندگي كاهش مصرف حال افزون شده و منابع بيشتري به اميد آيند

  ). ٢٨، ص١٣٨٣گذاري را بيشتر خواهد كرد (بخشي، سرمايه -اندازبازي كاناليزه و شكاف پس

اثر مهم ديگر بهره بر كاهش سرمايه انساني است. وجود بهره پولي و درآمد بدون نياز به كار، انگيزه 

دهد. ي كارآفريني را كاهش ميگذاري در آموزش، تحقيقات و فناوري و انگيزهكار و كسب تجربه، سرمايه

در عرضه نيروي كار و انتخاب بين كار و اي و بدون نياز به كار (با توجه به اين نكته كه وجود درآمد بهره

فراغت توسط افراد، معموال كار مطلوبيت منفي و فراغت مطلوبيت مثبت دارد. و آنچه انگيزه كار را ايجاد 

كند، درآمد ناشي از كار است و اگر درآمد بدون نياز به كار امكان پذير گردد، عرضه نيروي كار كاهش مي

                                                
 .٧٦٥، ص١٣٨٢براي بررسي تاثير نرخ بهره بر مسير قانون طاليي انباشت سرمايه و قضاياي ترن پايك مراجعه شود به برانسون، . ٦

 يه گذاريسرما يهاپروژه

و  يداخل ينرخ بازده

 نرخ بهره

1r 

0r 

1I I
 

 سبب  1rبه  0rش نرخ بهره از يافزا

گذاري هاي سرمايهكاهش پروژه

 PV شود.سودآور مي
)r=r( 

PV 
)r=r( 

PV  

 يه گذاريسرما يهاپروژه

كاهش  سبب  1rبه  0rش نرخ بهره از يافزا

هاي ارزش فعلي و در نتيجه كاهش پروژه

 شود.گذاري سودآور ميسرمايه
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اهش عرضه، افزايش دستمزدها، افزايش هزينه توليد و در نتيجه كاهش توليد يابد) در بازار كار سبب كمي

  شود.و رشد اقتصادي مي

در باال (در  هاي بيان شدهگذاري در آموزش، تحقيقات و فناوري نيز با توجه به تحليلاز طرفي سرمايه

يز در سطح نرخ نان اقتصادي . همچنين انگيزه كارآفرينشودمحدود ميگذاري)، مورد اثر نرخ بهره بر سرمايه

رخ بهره موجود هاي با درآمد انتظاري كمتر از نو كارآفريني در تمامي پروژشود محدود ميي موجود بهره

  شود.متوقف مي

  

  بخش زمين و مسكن در ايرانباالي دهي باز -٢-٢
 قيمت نوسان بتوانند كه هستند ابزارهايي بكارگيري جويوجست در مسكن بخش گذارانسياست

 دتش از كم دست يا و كنند جلوگيري مسكن قيمت هايشوك شديد از اختالت و كنند كنترل را مسكن

 مسكن ازيببورس تقاضاي كه ستا آن بر تأكيد بازي نظريه بورس و هادارايي سبد نظريه در. بكاهند آن

 دليل همين به شود ومي قيمت مسكن نوسان موجب و بوده مسكن بخش هايكوش وقوع اصلي عامل

 بخش بر هوارد هايزيان ندنرسا حداقل به براي مسكن بازيبورس هدايت و قوي كنترل ابزارهاي از يكي

 ماليات هدافاز ا يكي درآمدزايي كنار در .است مسكن سرمايه منفعتبر  ماليات از استفاده ،نزمين و مسك

راساس ب تجاري ادوار نوسان كاهش ديگر عبارت به مسكن و بازار نوسانات كنترل سرمايه مسكن، منفعت

 به ها منجرفعاليت اين .شودمي تعريف مسكن بخش افزوده ارزش و قيمت جمله از اساسي متغيرهاي

رايط شبه ويژه در  و مسكن زمين ميان اين . درشودمي عمومي بخش به خصوصي بخش از منابع جابجايي

   .است بوده مالياتي موضوعات از يكي همواره سرمايه و كار كنار در وجود بيماري هلندي،

  

  بيماري هلندي

برداري از منابع طبيعي و كاهش توليد ين بهرهبيماري هلندي يك مفهوم اقتصادي براي توضيح رابطه ب

براي نامگذاري پديده كاهش توليد در هلند پس  ١٩٧٧اين عنوان در سال  .استبخش قابل تجارت داخلي 
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بيماري هلندي رهيافت سنتي بيان بالي منابع است (آتي و . ١٠بوجود آمد ٦٠از كشف گاز طبيعي در دهه 

تواند سبب )). بيماري هلندي مي١٩٨٩( ١٤و وينر ١٣، ديوريجان١٢)، بنيامين١٩٩٤)، آتي (١٩٨٦( ١١گلب

قابل اي شده و سبب بزرگ شدن بخش كاالهاي غيركاهش صادرات محصوالت كشاورزي و توليدات كارخانه

هاي دائمي تجارت شود. بيماري هلندي يكي از نتايج ناكارايي مديريت اقتصاد كالن در كشورهاي با دريافتي

ي، اقتصاد شامل سه بخش منابع طبيعي، بخش قابل تجارت . براي توضيح بيماري هلندتمنابع طبيعي اس

شود. هر چه دريافتي منابع طبيعي بيشتر باشد، اگر و بخش غيرقابل تجارت فرض مي غير منابع طبيعي

يش شود. حال از آنجا كه افزااين دريافتي به اقتصاد تزريق شود، تقاضاي ايجاد شده در كشور بيشتر مي

قابل تجارت اين امكان را دارد كه از خارج تأمين شود ولي در مورد كاالهاي غير  تقاضا براي كاالهاي بخش

در بخش غير قابل تجارت نسبت به بخش قابل  ١٥قابل تجارت اين امكان ميسر نيست؛ از اين رو بازدهي

. پس شوندارت كشيده ميتجارت بيشتر شده و سرمايه و نيروي كار به سمت بخش كاالهاي غير قابل تج

مي كه اقتصاد، يك رونق در منابع طبيعي مانند بهبود در رابطة مبادله منابع طبيعي يا كشف يك منبع هنگا

هاي صنعتي و كشاورزي كوچك شده و بخش كاالهاي غير قابل تجارت كند، بخشيا معدن را تجربه مي

  ). ١٩٨٨، ١٧و دژبخش ١٦(پروينيابد توسعه مي

شوند و ت بر اساس اين فرض كه، تقاضاي كاالهاي غيرقابل تجارت فقط از داخل تأمين ميقابل ذكر اس

تواند از واردات تأمين شود، بر اساس يك افزايش تقاضا براي هر دو نوع تقاضاي كاالهاي قابل تجارت مي

بخشي از افزايش  يابد،نسبي كاالهاي غير قابل تجارت براي حفظ تعادل بازار داخلي افزايش مي كاال، قيمت

                                                
ست لندن، در توصيف و نشريه اكونومي ١٩٧٧ن بار در كشور هلند رخ داده است. در سال گذاري به اين دليل انجام شده كه اين بيماري اولي. نام ١٠

هاي ديگر، از جمله رميالدي تعدادي از كشو ٧٠تشريح اين پديده ظاهراً عجيب، براي نخستين بار اصطالح بيماري هلندي را بكار برد كه در دهه 

 انگلستان را نيز مبتال ساخته بود.

١١ . Gelb 

١٢ . Benjamin 

١٣ . Devarajan 

١٤ . Weiner 

ر بيماري هلندي بر بازدهي يك دارايي مجموع دو عامل تغيير در قيمت دارايي و نرخ سود آن دارايي است كه عمده اثطور كه بيان شده همان.  ١٥

 باشد. بازدهي بخش غير قابل تجارت از طريق تغيير قيمت مي

١٦ . Parvin 

١٧ . Dezhbakhsh 
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هاي نسبي شود و مابقي با افزايش قيمتالي غير قابل تجارت بوسيله افزايش توليدات تأمين ميتقاضاي كا

تواند بوسيله افزايش واردات شود. افزايش تقاضا براي بخش قابل تجارت ميبخش غيرقابل تجارت محدود مي

بنابراين رونق ). ١٩٨٢و ساچز،  ١٨(برونو شودتأمين شود، كه به شدت سبب كاهش توليدات داخلي مي

) و ١٩٨٨(پروين و دژبخش (شود و اين بيماري هلندي است نفتي منجر به ركود توليدات صنعتي مي

  )). ٢٠٠٣( ٢١و فدلينو ٢٠، اوزاوسكي١٩داويس

اي كه ايجاد (با توجه به آثار خارجي ٢٢آثار بيماري هلندي در صورت وجود ارتباطات پسين و پيشين

(با توجه به سرريزهايي كه آموزش و يادگيري دارد) در بخش  ٢٣كارد) و يا وجود يادگيري در حينكنمي

شود. به عبارت ديگر زماني كه مثالً بخش صنعت به دليل بيماري قابل تجارت غير منابع، بيشتر نمايان مي

تضعيف صنعت،  شوند. يا در شرايطهاي پسين و پيشين آن نيز تضعيف ميشود، بخشهلندي تضعيف مي

يابد. مثالً اگر پيامد خارجي مثبت در توليد به عنوان يك كار در اين بخش نيز كاهش مييادگيري در حين

تواند منجر شود، ميويژگي بخش صنعت محسوب شود، آنگاه تنزل بخش صنعت كه از وفور منابع ناشي مي

هاي خارجي يا بازده فزاينده نسبت به به ناكارايي اقتصادي و كاهش رشد شود، چون اقتصاد فوايد پيامد

  . دهدمقياس در صنعت را از دست مي

دهد. ن مي) اثرات بيماري هلندي را در يك چارچوب ايستاي ساده با فرض وجود منبع انرژي نشا١(شكل

قابل تحرك  كارقابل تحرك و نيرويها غيردر اينجا دو فرض لحاظ شده است: اول اينكه سرمايه بين بخش

نرژي داخلي شود تمام ا. همچنين فرض ميي نياز به فاكتورهاي توليد نداردو دوم اينكه توليد انرژاست 

المللي) به ينبگذاري و جريان سرمايه انداز، سرمايهشود. تعادل بودجه در اينجا (در فقدان پسصادر مي

  صورت زير است:

NNTTEENNTT CPCPQPQPQP   

                                                
١٨ . Bruno 

١٩ . Davis 

٢٠ . Ossowski  

٢١ . Fedelino 

٢٢ . Backward and Forward Linkage 

٢٣ . Learning by Doing 
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نماد  Tبيانگر قيمت،  Pنشانگر توليدات داخلي،  Qبيانگر مصرف افراد مقيم داخلي،  Cدر اين معادله

. تسويه بازار در نماد بخش انرژي است Eنماد بخش غير قابل تجارت و  Nبخش قابل تجارت غير انرژي، 

بازار كاالهاي غيرقابل تجارت نيازمند
NN CQ  هاي نسبيبايد توجه كرد كه قيمت .استN  بهT 

صورت به
NTN PP )(هاي نسبي، و قيمتE  به صورت

ETE PP )( است.  
  

  مدت اكتشاف نفت): اثرات كوتاه١شكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  )١٩٨٢: برونو و ساچز (منبع

  

ذكر است كه در . قابلاست Aل در نقطه ) تعاد0EQ) در يك اقتصاد بدون نفت (١(با توجه به شكل 

اينجا بدون لحاظ نفت مرز امكانات مصرف و توليد (كاالهاي قابل تجارت و غير قابل تجارت) منطبق است. 

مرز امكانات مصرف را به صورت عمودي به اندازهكشف نفت در اين الگوي ساده 
EEQ دهد. با انتقال مي

ه مرز امكانات مصرف به باال منتقل شده ولي مرز امكانات توليد كاالهاي قابل تجارت و غير اين انتقال اگر چ

Aتجارت از قابل تجارت هنوز همان مرز قبلي است. توليد كاالهاي غيرقابل
NQ  بهB

NQ يابد و افزايش مي

𝐶 , 𝑄  
 

 تبخش قابل تجار

 (مثل صنعت و كشاورزي)

 بخش غير قابل تجارت

 (مثل زمين و مسكن)

 

𝐶 , 𝑄  
 

𝐶  

𝐶 , 𝑄  
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تجارت، هاي نسبي كاالهاي غيرقابلقيمت
N شود). توليد يابد (شيب در نقطه مماس تندتر ميافزايش مي

Aيابد (ازكاالي  قابل تجارت به طور مطلق كاهش مي
TQ بهB

TQ  و خالص واردات كاالي قابل تجارت غير (

Bنفتي از صفر به 
T

B
T QC هاي نفتي ميزان بازدهي بخش غير . به عبارتي با ورود دريافتييابدافزايش مي

  يابد.قابل تجارت داخلي نسبت به بخش قابل تجارت غير انرژي افزايش مي

  

  سرمايه مسكن در ايران 

كل واحدهاي مسكوني، خانوارهاي داراي مسكن ملكي و فاقد مسكن ملكي ارائه  ) آمار تعداد١در جدول (

  شده است. 
  

  ): تعداد كل واحدهاي مسكوني، خانوارهاي داراي مسكن ملكي و فاقد مسكن ملكي١جدول (

سال 

  سرشماري

تعداد كل 

واحد 

  مسكوني

  (ميليون)

تعداد كل 

  خانوار

  (ميليون)

تعداد كل 

خانوارهاي داراي 

  ن ملكيمسك

  (ميليون)

درصد 

خانوارهاي 

داراي مسكن 

  ملكي

تعداد كل 

خانوارهاي داراي 

  ايمسكن اجاره

  (ميليون)

تعداد كل خانوارهاي 

داراي مسكن رايگان 

  و ساير

  (ميليون)

٦/٠  ١  ٧٦  ١/٥  ٧/٦  ٣/٥  ١٣٥٥  

١  ٢/١  ٧٧  ٤/٧  ٦/٩  ٢/٨  ١٣٦٥  

٥/١  ٩/١  ٧٣  ٩/٨  ٣/١٢  ٨/١٠  ١٣٧٥  

٥/١  ٤  ٦٨  ٨/١١  ٣/١٧  ٨/١٥  ١٣٨٥  

٥/٢  ٦/٥  ٦٢  ١/١٣  ٢/٢١  ٢٠  ١٣٩٠  

  مركز آمار ايران: منبع   

  

است  اضافه شده ميليون واحد مسكوني به كل واحدهاي مسكوني كشور ٤,٢تعداد  ١٣٩٠تا  ١٣٨٥از سال 

ميليون مسكن با تقاضاي  ٩/٢ وميليون به تعداد خانوارهاي داراي مسكن ملكي اضافه شده است  ٣/١كه 

درصد از كل واحدهاي مسكوني اضافه شده در طي  ٧٠اين رقم حدود  ه بازار اضافه شده است.اي بسرمايه

در صورت توزيع عادالنه ميليون خانوار به كل خانوار حتي  ٩/٣. با توجه به افزايش شودسال را شامل مي ٥

اي ر گونه هزينهكه به دليل عدم وجود ههزار واحد مسكوني مازاد وجود خواهد داشت ٣٠٠مسكن نيز تعداد 

. بر دوش مالكان و انتظار افزايش قيمت امالك در آينده، انگيزه فروش و يا اجاره چنين امالكي وجود ندارد



مولفه ها و  ييمولد استان و شناسا ريكسب و كار مولد و غ طيمح يبررس
  بر آن رگذاريعوامل تاث

  

 
    Page ١٧ of ٥٥ 

شناسايي مشكالت فضاي كسب و كار كشور و استان و ارائه : چهارم مرحله
  كسب و كارفضاي  شاخص اندازه گيري

 شماره قرارداد : 

 

 

عدم توانايي بازار مسكن ايران در تأمين مسكن متناسب با نياز، لزوم دخالت دولت را در اين بازار نشان مي

كشورهاي داراي ماليات بر منفعت سرمايه مسكن و  ) تحوالت بخش مسكن در دو دسته٢در جدول ( .دهد

  فاقد اين ماليات مشخص شده است.
  

 ) ١٩٩١ – ٢٠٠٤( مسكن بخش تحوالت :)٢( جدول

  قيمت واقعي مسكن  رشد قيمت واقعي مسكن  نسبت قيمت به اجاره  شاخص هاي پراكندگي  گروه

(كشورهايي كه گروه اول 

ماليات منفعت سرمايه 

  دارند)مسكن 

  

  ١٤٥٥٠٧,٣  ٣,١١  ١١,٨١  ينميانگ

  ٣٥١٨١,٣  ٥,٣٨  ٢,١٤  انحراف معيار

  ٠,٢٤  ١,٧٣  ٠,١٨  ضريب پراكندگي

(كشورهايي كه گروه دوم 

 ماليات منفعت سرمايه

  )ايران مثلندارند،  مسكن

  ١٣٦٣٧,١  ٢,٧٦  ١٣,٩٤  ميانگين

  انحراف معيار

  
٢٢٧٧٣,٨  ٨,٤٨  ٢,٩٧  

  ٠,١٧  ٣,٠٧  ٠,٢١  ضريب پراكندگي

  هكل دو گرو

  ١٤٠٤٦٣,٥  ٣,٠٣  ١٢,٢٨  ميانگين

  ٣٠٦٦٩,٥٣  ٦,٠٧  ٢,٣٣  انحراف معيار

  ٠,٢١  ٢,٠٠٣  ٠,١٩  ضريب پراكندگي

 )١٣٨٨: علي اكبر قلي زاده (منبع 

 ماليات نظام كشورهاي داراي در مسكن واقعي قيمت رشد و اجاره به نسبت قيمت پراكندگي ضريب

باشد، مي كمتر ندارد، رواج آنها در نظام اين كه رهاييبه كشو نسبت )اول (گروهمسكن  سرمايه منفعتبر 

 بخش در بيشتري ثبات باعثمسكن  منفعت سرمايه بر ماليات نظام وجود كه آنست از حاكي اين و

 گروه به نسبت اول گروه در كشورهاي اجاره به قيمت نسبت معيار انحراف و ميانگين. شودمي مسكن

 به نسبت گروه كشورهاي اين در مسكن بخش در كمتر نوسان هب تواندمي اين امر. است كمتر دوم

  .٢٤كند داللت دوم گروه كشورهاي

  

  

  

                                                
  )١٣٨٨علي اكبر قلي زاده ( .٢٤
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  راهكارهاي حذف بيماري هلندي در حوزه زمين و مسكن

ماليات ، نزمي بر ارزش : مالياتعبارتند از مسكن، و زمين بازار در سوداگري كاهش جهت چهار پايه مالياتي

ذكر است اين الزم به .٢٥لوكس هايخانهماليات بر  خالي، هايخانهليات بر ما سرمايه مسكن، عايديبر 

كند و در رفع هاي مالياتي بازدهي باال رفته در زمين و مسكن ناشي از بيماري هلندي را خنثي ميشيوه

 بيماري هلندي اهميت زيادي دارند.

 )٢٦LVT(ماليات بر ارزش زمين  

 بهينه كاربري به باتوجه ملك، يك زمين ارزش از درصدي اخذ :از است عبارت زمين ارزش بر ماليات

مي  بوجود زمين بازدهي و زمين كميابي عامل دو از زمين رانت. ايدوره صورت به نظر مورد زمين مجاز

 تخصيص بازار، سوداگرايان كنترل ها برايدولت .٢٧دارند زمين رانت وجود بر مثبتي تأثيرعامل  دو هر .آيد

 حاصل خام زمين از كه كنند درآمديمي ماليات اخذ به اقدام درآمد، كسب و شهري زمين منابع بهينه

 ماليات براي مناسبي تواند مبنايمي پس آمده،بدست تالش بدون كه است درآمد اضافه نوعي شود،مي

 آن تقاضاي و كششبي كامالً كاال يك عرضه كه زماني و كامل رقابت بازار يك داشتن با فرض .باشد

 بر تماماً بلكه شود،نمي منتقل مصرف كننده به گرددمي وضع كه مالياتي باشد، صفر غير كشش داراي

 جانشيني اثر هيچ ماليات نتيجه در است، ثابت زمين عرضه كه آنجا از و گرددمي تحميل كاال عرضه كننده

 ارزش بر ماليات وضع اصلي هجاذب داشت بنابراين نخواهد هم وجود وزني ضرر گونههيچ بنابراين و نداشته

   .دليل است اين به زمين 

 به منجر موجودي آن، بودن و ثابت بودن توليد غيرقابل به باتوجه سوداگرانه، تقاضاي باالي حضور

 ياستفاده مانع كه را زمين بازيسفته عمليات زمين، ارزش بر ماليات شود وضعمي زمين قيمت افزايش

 دارايي سبد در و يافته كاهش خصوصي مالكيت نتيجه در و بردمي بين از گردد،مي زمين از درست

 همراه به سرمايه گيريشكل افزايش موجبات مسأله اين و شودمي زمين جانشين سرمايه گذار،سرمايه

هاي نگهداري زمين، مالكاني كه قادر به استفاده بهينه و با افزايش هزينه نمايدفراهم مي را اقتصادي رشد

تواند هاي خود اقدام كرده و با افزايش عرضه زمين، قيمت آن ميين خود نباشند، به فروش زميناز زم

                                                
 )١٣٩٢(قلي زاده و اميري  .٢٥

٢٦ .Land Value Taxation  
  )١٣٩٢( دادخواه .٢٧
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 باشد، زمين بر ماليات نرخ از بيشتر زمين ارزش افزايش بر ماليات نرخ وضع اگر كاهش يابد كه البته

 .٢٨داشت خواهد ادامه بازيسفته

  )٢٩CGT( يهسرما عايدي يا مسكن و زمين قيمت افزايش بر ماليات 

اين ماليات به صورت درصدي از افزايش ارزش معامالتي زمين يا مسكن است كه در هنگام نقل و انتقال با 

گردد كه ملك اول هر فرد كه تقاضاي مصرفي او هاي سوداگرانه از فروشنده دريافت ميهدف مهار انگيزه

ليل كه تأثيري بر هزينه تقاضاي مصرفي شوند به اين داست و توليدكنندگان مسكن مشمول اين ماليات نمي

اين ماليات با تشويق انگيزه  .باشد و تنها تقاضاي سوداگرانه را هدف قرار دهد اي مولد نداشتهو سرمايه

هاي قيمت و اجاره مسكن و بهبود وضعيت مصرفي مسكن، به برقراري كارايي در بازار كار، كنترل شوك

 .٣٠نمايدتوزيع درآمد كمك مي

 )٣١VHT( ات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنهمالي 

ده شكست : مازاد عرضه در بازار مسكن و ديگري پديهاي خالي ناشي از دو علت اساسي استپديده خانه

 كسب و تقيم افزايش اميد كه به شودمي اعمال هاييخانه بر ماليات بازار در بخش مسكن است كه اين

 فزايشا به منجر ماليات اين نوع وضع. شوند ثبت سال خالي زمشخصي ا زمان مدت براي آينده در سود

 مسكن رضهع كنار در مكمل اهرمي و ابزار عنوان به و شده مالكان براي خالي هايخانه نگهداري هزينه

  .است بازار در تعادل ايجاد و مسكن قيمت كاهش براي

 ماليات از بخشي عنوان به ١٣٦٦ سال اسفند در سكنه از خالي هايخانه بر ماليات قانون ايران كشور در

 سال يهاصالح در اما رسيد؛ تصويب به )خالي مسكوني مستغالت بر (مالياتعنوان  تحت غيرمستقيم ملي

  : برخي علل حذف اين قانون عبارتند از. شد لغو ١٣٨٠

 خالي هايخانه شناسايي و اجرايي ) مشكالتالف

 ماليات اين درآمدهاي و هاهزينه پوشانيهم عدم )ب

  كشور در سكنه از خالي هايخانه نرخ بودن ) طبيعيج

                                                
 )١٣٨٧دفتر مطالعات اقتصادي ( . ٢٨

٢٩ . Capital Gain Taxation 
 ) ١٣٨٧آزاد ()، عبدي و عسگري١٣٩٢( اميريزاده و قلي .٣٠

٣١. Vacant Home Tax 
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  )٣٢SDLT( لوكس هايخانه بر ماليات

 از صاعديت صورت به و شودمي شناخته اجتماعي عدالت كنندهمينأت ابزارهاي از يكياين پايه مالياتي 

 شورهايك از ياريبس در و شودمي اخذ دارند مختلف شهرهاي امالك متوسط از باالتر بهايي كه امالكي

مي هرهب جامعه ترضعيف اقشار مسكن مينأت براي ماليات اين از اسكانديناوي كشورهاي جمله از دنيا

 سال رد امابه حساب مي آمد  تمبر حق از جزئي ماليات اين ٢٠٠٣ سال از پيش تا انگليس در .گيرند

 به نمسك و زمين معامالت در رتمب حق قانون ماليات، اين از حاصل سرشار درآمدهاي دليل به ٢٠٠٣

 .اندكرده وضع مشابهي قوانين نيز ايرلند و استراليا كشورهاي .رسيد تصويب به ايجداگانه صورت

 ر نتيجهحذف بيماري هلندي و د منجر بهتواند مي مالياتي پايه نوع چهار اين صحيح اخذ مجموع  در

 و پايدار درآمدهاي همچنين دوشاقتصاد  در توليد رونق و مسكن و زمين بازار در سوداگري كاهش

   .كرد خواهد ايجاد دولت براي كارآمدي

  

  فضاي كسب و كارسياسي اقتصاد  -٣-٢
مختلفي  هادر مورد علت عملكرد ضعيف اقتصادي برخي از كشورهايي كه داراي منابع غني هستند، فرضيه

رين منابع سه مكانيزم در توضيح پديده نفحال ). با اين٢٠٠٨درپالگ،؛ وان٢٠٠٧اند(تورويكمطرح شده

- تر فرضيهت كليطلبي يا بصور-)قدرت٢)بيماري هلندي، (١اند. اين سه: (هاي بيشتري را جلب كردهتوجه

 PEهاي هايي كه توسط مدلطلبي يا مكانيزم-رانت)٣) متمركز، و (PEهاي اقتصاد سياسي(هاي پيرو مدل

ر سطوح آناليز دبصورت خالصه آورده شده،  ١وع مدل، همانطور كه در شكلاند. اين سه ننامتمركز ارائه شده

 شان از داليل نفرين منابع متفاوت هستند.خود و توضيح

كنند: استخراج منابع هاي بيماري هلندي تاثيرات منفي منابع طبيعي را به شرح زير توجيه ميمدل

كه در نتيجه رقابت و توليد را در صادرات طبيعي باعث افزايش دستمزد حقيقي و نرخ ارز حقيقي شده 

دهد. اگر تغييرات آموزشي و توليدي محدود به اين بخش شود و يا اين منابع كاهش مي-هاي غيربخش

مدت اقتصادي وجود خواهد داشت(وان -ها محول گردد، ريسك آسيب به رشد بلندها به خارجيفعاليت

). با اين حال، فرضيه ١٩٩٢؛ ماتسوياما،٢٠٠١؛ تورويك،٢٠٠١، ١٩٩٩، ١٩٩٥؛ ساكز و وارنر،١٩٨٤ويِنبرگن،

                                                
٣٢. Stamp Duty Land Tax 
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 به بعالوه،). ٢٠٠٣سوبرامانيان، و مارتين –ـي  -است(سالتاثيرات آموزش عالي در توليد هنوز اثبات نشده

 نكرده عمل موفق هامكانيزم ساير همچون منابع منفي تاثيرات توجيه در هلندي بيماري كه رسدمي نظر

  .است

هاي اقتصاد سياسي تا حدود زيادي باعث تاثيرات اي وجود دارد كه مكانيسمل، شواهد فزايندهبا اين حا

گويي دهند كه اثرات منفي منابع به وجود قوانين پاسخمنفي منابع بر رشد هستند. تحقيقات زيادي نشان مي

ها و نتايح ). اين٢٠٠٣ت،؛ دامانيا و بول٢٠٠٦دموكراتيك و يا حكومت قانون بستگي دارد(مِهلوم و همكاران،

هاي اقتصاد سياسي )، مدل٢٠٠٧هاي عمومي در كوئيه و گودري(هاي مياني همچون الگوهاي هزينهمتغير

هاي اقتصاد شود براي درك و حل نفرين منابع بر مدلكنند. اين نتايج باعث مينفرين منابع را تائيد مي

هاي اقتصاد سياسي نفرين وسعه و آزمايش تجربي مدلهاي زيادي براي تسياسي تمركز كنيم. هرچند تالش

  ها كار زيادي صورت نگرفته است.هاي اين مدلها و كاربردمنابع انجام شده، براي تعيين خط مشي

هاي اقتصاد سياسي برسيم. در تري از مدلها بايد به درك عميقگذاريبراي رسيدن به ارائه سياست

هاي متمركز و نامتمركز اقتصاد سياسي نفرين منابع را هاي مدلژگيخصوصيات و وي ٢,٢و  ٢,١هاي بخش

ها هايي كه بين اين مدلنشان داده شده است، يكي از ويژگي ١ارائه خواهيم نمود. همانطور كه در شكل

هاي متمركز بر تصميمات نخبگان سياسي و كند، واحد يا سطح آناليز آنهاست. مدلتمايز ايجاد مي

هاي نامتمركز، يا ). در مقابل، مدل٢٠٠٧ها از منابع طبيعي تمركز دارند(كازلي و كانينگهام،تاثيرپذيري آن

- هاي آنها تمركز ميگذاريهاي عوامل خصوصي و تاثيرات منابع بر سرمايهطلب بر انگيزه-رانتهاي مدل

منابع  انترشتق از ها نفرين منابع را بعنوان مشكلي مكنند. همانطور كه خواهيم ديد، هر دوي اين مدل

به معناي  رانتهاي نامناسب قانوني خواهد شد. در اينجا هاي مخرب در شرايطدانند كه باعث رفتارمي

ها در مركز مشكل رانتهاي معمول به سرمايه) است. در حالي كه ها(شامل بازگشتبازگشت در مازاد هزينه

زا نيستند؛ همچنين منابع نيز انواع ها انواع مختلفي دارند و همه آنها مشكلرانتنفرين منابع قرار دارند، اما 

توضيح  ٢,٣زا نيستند؛ اين نكات ظريف اما مهم در بخش هاي مشكلرانتمختلفي دارند و همه آنها داراي 

قانوني هاي راهكار ٣توضيح داده خواهد شد، در بخش ٢هايي كه در بخشداده خواهند شد. بر اساس مدل

  مبارزه با نفرين منابع توضيح داده خواهد شد.
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  هاي متمركز اقتصاد سياسي نفرين منابعمدل

هاي غني مداراني كه رهبري اقتصادهاي متمركز اقتصاد سياسي نفرين منابع بر تصميمات سياستمدل

-د كه حول تخصيص منابع مابين فعاليتشوناز منابع را در دست دارند، تمركز دارند. تصميماتي تحليل مي

كنند، باشند. براساس هايي كه براي اقتصاد پتانسيل توليدي ايجاد مياندوزي براي خود و فعاليت-هاي ثروت

تواند دو نوع تاثير هاي منابع ميرانتها افزايش در )، در اينگونه مدل٢٠٠٧هاي كازلي و كانينگهم(گفته

ت باعث افزايش طول مدت ماندگاري در قدرت شود، چرا كه اين بمعناي كنترل )ممكن اس١داشته باشد: (

  )احتمال تالش ديگران براي بدست گرفتن قدرت را افزايش خواهد داد.٢هاي بيشتر است، و (رانتبر 

تر ايجاد شده است باعث ايجاد دو پاسخ ارزش افزوده ماندگاري در قدرت كه در نتيجه منابع با ارزش

هاي حافظ امنيت دولت، همچون تالش براي ها در فعاليتولت خواهد شد. يكي صرف بيشتر هزينهاز د

-افزايش حمايت مردمي و افزايش شانس پيروزي مجدد در انتخابات، خواهد بود. اين كار تحت عنوان قدرت

 منابع نفرين

 :هلندي بيماريمدل هاي 
 مشكل كليدي:

 از دست دادن بهره وري
 بهاي آن با توجه به 

 ساخت ادغام بخشو 
 :لعام

 سرمايه گذاران
 :مطالعات كليدي

 )،١٩٨٤( برگن نيجو
 ساكس و وارنر

)٢٠٠١، ١٩٩٩، ١٩٩٥،( 
 )٢٠٠١ترويك(

 
 

 :نامتمركز PE)( هايمدل
 مشكل كليدي:

  مشوقي براي رانت
به وجود هاي غيرمولد  فعاليت

 . مي آورد
  عامل:

  كارآفرينان
  :كليدي مطالعات

  لين و ترنل
  ترويك، )١٩٩٩(
  مهلوم، )٢٠٠٢(

  )،٢٠٠٦( و همكاران
 )٢٠٠٦هدلر(

 
 

 :متمركز) PE( هاي مدل
 مشكل كليدي:

  منجر به حمايت
  اشتغال وي بي كفايت

تخصيص سرمايه گذاري مي 
  گردد.

 عامل:
  دولت

 : كليدي مطالعات
  و همكاران رابينسون

)٢٠٠٦،(  
  رابينسون و

 )٢٠٠٥(ترويك 
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هاي عمومي نهطلبي انجام خواهد شد كه براي مثال كارمندان دولتي به امور سياسي مشغول شوند، يا هزي

هاي سفيد).از مولد باشند(فيل-هايي شود كه از لحاظ سياسي پراهميت اما از نظر اقتصادي غيرصرف پروژه

آنجايي كه اين امر ناكارآمدي در تخصيص سرمايه و نيروي كار است، تاثيرات مخربي بر اقتصاد خواهد 

هستند نيز به كسب محبوبيت بپردازد، براي هاي ديگري كه بالقوه مولد تواند از طريقداشت. اما دولت مي

ريزي هاي ماليات. بعالوه، يكي ديگر از آثار ماندگاري در قدرت افزايش افق ديد برنامهنمونه كاهش نرخ

تواند باعث نتايج بهتري در استخراج منابع(در مقايسه با رابينسون و مداران است، كه ميسياست

تر بر هاي مولد شود. در مجموع، تاثير منابع با ارزشر ساير فعاليتگذاري د) و يا سرمايه٢٠٠٦همكاران،

  تواند مانند شمشير دولبه باشد.اقتصاد مي

هاي بسياري همچنين، در صورتي كه قدرت دولت به چالش كشيده شود، ممكن است باعث واكنش

هاي غير ست از راهشود. يكي صرف منابع بيشتر براي مقابله يا منصرف كردن رقيبان است، كه ممكن ا

هاي سودآور ديگر خصوصي براي ايجاد گزينه مولد(سركوب يا خريدن رقبا) يا مولد(افزايش سودآوري بخش

براي رقيبان) انجام گيرد. بعالوه، افزايش احتمال به چالش كشيده شدن قدرت به معني كاهش طول دوره 

ريزي را كاهش خواهد داد و در خالف جهت اثرات مورد انتظار ماندگاري در قدرت خواهد بود كه افق برنامه

شرح داده شده در باال عمل خواهد كرد. بنابراين افزايش احتمال به چالش كشيده شدن قدرت نيز تاثيري 

  دوگانه خواهد داشت.

هاي بيشتر ارزش ماندگاري در قدرت را افزايش خواهد داد، در عوض احتمال رانتبا تركيب اين دو اثر(

كنند كه در ) ادعا مي٢٠٠٧لش كشيده شدن قدرت را نيز افزايش خواهد داد)، كازلي و كانينگهم(به چا

ها هاي اقتصاد سياسي متمركز تاثير منابع طبيعي بر رشد اقتصادي دوگانه است. در كل، اين مدلمدل

بعبارت ديگر، كنند كه ممكن است منابع براي يك كشور اثرات مثبت يا منفي داشته باشد؛ بيني ميپيش

تر حال آنچه از اين نتايج كلي جالبذاري، نفرين منابع قابل گريز نيست. با اينكم از ديدگاه سياست گدست

شود يك كشور از اثرات مثبت اين منابع برد، است. چه چيزي باعث مياست آنچه اين دوگانگي را از بين مي

كنند كه مي هاي پنهاني مشخصور شود و در مقابل از اثرات منفي آن زيان ببيند؟ چه متغيربادآورده بهره

  يك كشور از منابع منتفع خواهد شد يا خير؟
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كنند. اگر در اين رابطه قوانين يك كشور يا قوانين حاكم بر شرايط سياسي آن نقش مهمي بازي مي

گوئي دموكراتيك كاركرد مناسبي داشته باشند، امكان استفاده از اموال عمومي براي غلبه گروه قوانين پاسخ

طلبي باعث خروج دولت از قدرت -اي ماندن در قدرت كاهش خواهد يافت. اگر قدرتاقليت بر اكثريت بر

گوئي در انتخابات آتي شود، اين استراتژي ديگر راهي براي بقا در قدرت نخواهد بود. بنابراين پاسخ

هاي مولد و مطابق با منافع جمع براي حفظ قدرت، از دموكراتيك باعث خواهد شد تا استفاده از ابزار

دهند ) شواهدي ارائه مي٢٠٠٣گرايانه جذابيت بيشتري پيدا كند. دامانيا و بولت(بزارهاي مخرب و خواصا

حال، همانطور كه دهند دموكراسي در جلوگيري از نفرين منابع نقش بسزائي دارد. با اينكه نشان مي

عيين كننده است. آنها اند، نوع دموكراسي نيز در اين رابطه ت) اشاره كرده٢٠٠٨اندرسون و آسالكسن(

جمهوري هستند با نفرين دهد كشورهايي كه داراي دموكراسي رياستدهند كه نشان ميشواهدي ارائه مي

هاي هاي داراي دموكراسي پارلماني خير، و اين را به تمايل رژيمشوند، در حالي كه كشورمنابع مواجه مي

نسبت  "هاي عموميهاي هزينهمقابل برنامه هاي قدرتمند دركسب رضايت اقليت"جمهوري به رياست

دهند. بنابراين، هر دو نوع دموكراسي و فرم دقيق آنها براي جلوگيري از رفتارهاي ناكارآمد سياسي مي

خواهيم گفت، اين قوانين در واقع  ٣منابع، حائز اهميت است. همانطور كه در بخش رانتمربوط به 

قوانين تحت عنوان قوانين ضامن عدالت هستند، كه براي جلوگيري اي از مجموعه بزرگتري از زيرمجموعه

  از نفرين منابع حياتي هستند.

  هاي غيرمتمركز اقتصاد سياسي نفرين منابعمدل

هاي افراد خارج از دايره قدرت تمركز دارد(كازلي و هاي غيرمتمركز بر تصميمات و كنشمدل

گيرند انرژي، طلب هستند، كه در آنها افراد تصميم مي-رانتاي هها لزوماً مدل). اين مدل٢٠٠٧كانينگهم،

منابع عموماً در  انترهاي مولد. صرف كنند يا در فعاليت رانتهاي كسب زمان و استعدادشان را در فعاليت

دها خواهد منابع باعث افزايش در دستمز انترها دو اثر متناقض خواهند داشت. افزايش در اينگونه مدل

شد، اما از طرف ديگر باعث جابجائي در بخش توليد خواهد شد، چرا كه توليدكنندگان بيشتري در طلب 

طلب يا بازده فزاينده نسبت به مقياس در -رانتهاي خواهند بود. در صورتي كه آثار خارجي فعاليت رانت

رابر خواهد شد. در شرايطي كه گفته شد، بطلبي چند-رانتبخش توليد وجود داشته باشند تاثيرات منفي 
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تر باشد و ممكن است منابع تاثير نيز وخيم رانتنتايج ممكن است از اتالف كامل درآمدهاي حاصل از 

  اي بر درآمدها بگذارد.خالص منفي

اي وجود اند ادبيات غنيطلبي كه در مورد منابع طبيعي بكار گرفته شده-رانتهاي در مورد مدل

؛ دالگارد و ٢٠٠٦؛ ويك و بولت،٢٠٠٦؛ و اخيراً هودلر،١٩٩٩؛ تورنل و لين،٢٠٠٢د(مثال تورويك،دار

سازي مكانيزمي كه باعث ). يك تفاوت اساسي در اين تحقيقات به مدل٢٠٠٨؛ بولت و دامانيا،٢٠٠٨السون،

در هر صورت بررسي شود. هاي بيش از درآمد(اثرات مازاد) كه در باال به آن اشاره شد، مربوط مياسراف

  گنجد.نمي رحطها در حوصله اين جزئي تمام اين مدل

) را بعنوان نقطه آغاز، مختصراً شرح خواهيم داد. در اين ٢٠٠٦در عوض مدل معروف مِهلوم و همكاران(

طلب. در بخش توليد، كارآفرينان وارد -رانتمدل، كارآفرينان ممكن است هم توليد كننده باشند و هم 

كنندگان روابط تقاضاي مثبت برقرار خواهد بود. هنگامي كه يك شوند كه در آن بين توليدويني ميبخش ن

طلب تبديل شود، سودآوري ساير توليدكنندگان كاهش خواهد يافت، چرا كه تقاضا -رانتكننده به يك توليد

طلبي بروند، -رانتت براي محصوالتشان كاهش خواهد يافت. در نتيجه هرچه توليدكنندگان بيشتري به سم

طلبي كاهش خواهد يافت. كاهش در هزينه فرصت باعث اثر جابجائي خواهد شد، براي -رانتهزينه فرصت 

  كنند.طلبي بروند افراد بيشتري از آنها پيروي مي-رانتمثال، تعدادي توليدكننده به سمت 

شود. سبي دو فعاليت مشخص ميطلبي بوسيله سودآوري ن-رانتتوازن تقسيم كارآفرينان بين توليد و 

كنند(يا بصورت سودآوري نسبي تحت تاثير كيفيت قوانيني خواهد بود كه از حقوق مالكيت حمايت مي

شود. هنگامي كه كيفيت قوانين تر حكومت قانون). اين باعث بوجود آمدن دو موازنه در اين مدل ميكلي

توليد كننده خواهند بود. بالعكس اگر كيفيت قوانين  باال باشد، موازنه به سمت توليد و تمام كارآفرينان

طلبي خواهد بود و بعضي از كارآفرينان توليدكننده خواهند بود و برخي -رانتپائين باشد، اقتصاد در توازن 

طلبي به -رانتطلب. منابع طبيعي بيشتر در توازن توليدكنندگي يك معجزه خواهد بود، اما در توازن -رانت

طلبي در پي ترك بخش توليد -رانتيه خواهد بود. دومي در اثر كاهش در هزينه فرصت يك نفرين شب

توسط بعضي از كارآفرينان پيش خواهد آمد، و مقدار كل اثر جابجائي  را از اثر فوري درآمد بيشتر خواهد 

فزايش در نمود. در مجموع، قوانين اوليه مشخص خواهند كرد اقتصاد در چه وضعيتي خواهد بود و اينكه ا

هاي حاصل از منابع چگونه بر رشد اقتصادي تاثير خواهد گذاشت. قوانين مورد بحث، قوانيني هستند درآمد
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گفته  ٣هاي مولد كاهش خواهد داد. همانطور كه در بخشكه سودآوري استفاده شخصي را نسبت به فعاليت

ند بود كه براي مواجهه با نفرين منابع اي از مجموعه بزرگتري از قوانين خواهخواهد شد، اينها زيرمجموعه

  احتياج خواهد بود.

بر وفور منابع كه با  GDP) براي نظريه خود در رگرسيون سرتاسري رشد ٢٠٠٦مِهلوم و همكاران(

اند. آنها يك ضريب كيفيت قوانين را بر كنش داشت، شواهد تجربي ارائه كردهمداري ميانضريب قانون

 Political Risk) ريسك سياسي خدمات هايشاخص كه از داده وزني پنج-حسب ميانگين غير

Services)  بدست آورده بودند، محاسبه كرده و بكار بستند: شاخص حكومت قانون، شاخص كيفيت

بوروكراسي، شاخص فساد اداري، شاخص ريسك سلب مالكيت و شاخص رد قرارداد توسط دولت. آنها نيز 

تاثير منفي دارد، اما همچنين متوجه شدند  GDPشدند منابع بر رشد ) متوجه ١٩٩٥همانند ساكز و وارنر(

كنش مثبت برقرار است. هرگاه كيفيت قوانين به اندازه كافي باال باشد، اثر اين بين قوانين و منابع ميان

د شونكنش از اثر فوري منابع باالتر خواهد بود. با اين حساب، منابع تنها در كشورهايي مفيد واقع ميميان

كه قوانين خوبي داشته باشند، يا به عبارت ديگر، آنها بصورت تجربي متوجه شدند كه رخداد اين نفرين 

  مشروط به كيفيت قوانين است.

كنند كه بر اين هاي غيرمتمركز ادعايي را مطرح مي) در مخالفت با مدل٢٠٠٧كازلي و كانينگهم(

جاد نفرين خواهد كرد كه بخش توليد زير بازده فزاينده طلبي تنها در حالتي اي-رانتحقيقت استوار است كه 

كننده سرريز مستقيم طلبانه بر توليد بخش توليدرانتهاي نسبت به مقياس عمل كند، يا اينكه فعاليت

ها به عوامل خارجي وابسته هستند، بايد كنند كه چون نتايج اين مدلمنفي داشته باشد. آنها عنوان مي

سازي و يا تحت كنترل در آورد. بنابراين، توجيهات تواند اين عوامل را درونيدولت نمي توضيح دهند كه چرا

انگيزگي دولت براي انجام چنين كاري مطرح كنند، كه باز متمركز بايد داليلي در مورد ناتواني يا بي-غير

متمركز -امالً غيركنند چيزي تحت عنوان مدل كبرد. بنابراين ادعا ميهاي متمركز ميهم ما را به مدل

متمركز است يا خير، چرا -هاي غيروجود ندارد. درواقع مشخص نيست آيا ادعاي خوبي در مخالفت با مدل

سازي انجام دهند كه براي هاي متمركز بايد نوعي مدلتوان ادعاي معكوسي را نيز مطرح نمود. مدلكه مي

توان پذيرند. پس مياي بخش خصوصي را ميمثال چرا افراد پيشنهاد دولت در بكارگيري بخش دولتي بج

متمركز وابسته هستند. در آزمايش -هاي غيرهاي متمركز نيز به مدلبه همان شكل ادعا نمود كه مدل
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-هاي غير) متوجه شدند كه مكانيزم٢٠٠٧ها نسبت به هم، كوئيه و گودري(تجربي اهميت هر دو نوع مدل

  ) نتيجه عكس را گرفته است.٢٠٠٩ستند؛ در حالي كه كولستاد(تر ههاي متمركز مهممتمركز از مكانيزم

  و كدام منابع؟ هاانتركدام  

متمركز نفرين منابع اين است كه هنگامي -هاي اقتصاد سياسي متمركز و غيريكي از نقاط اشتراك مدل

بي) خواهد شد، كه اين طل-رانتطلبي يا -منابع باعث ايجاد سوءعملكرد(قدرت رانتكه قوانين بد باشند، 

و منابع طبيعي بصورت كلي  نتراكارايي تخصيصي را در اقتصاد كاهش خواهد داد. تا اينجا ما در مورد 

گيري براي توضيحات و همينطور منابع، انواع متفاوتي دارند. هرچند اين نتيجه انترصحبت كرديم، چرا كه 

تري احتياج ان مساله نفرين منابع را مديريت كرد به اطالعات جزئيمختصر خوب است، اما براي اينكه بتو

براي عملكرد  هاانتردهند كه همه است. در واقع، هم استدالالت نظري و هم مطالعات تجربي نشان مي

كنند. در نتيجه، در فسادزا كسب نمي هاينترازا نيستند؛ و همينطور همه منابع طبيعي اقتصادي مشكل

ست كه با اثرات منفي منابع هاييكسب شده از برخي منابع دليل اصلي مشكالت كشور هاينترالي كه حا

كنند و همچنين تمام كشورهايي كه داراي منابع ها چنين مشكالتي ايجاد نميرانتروبرو هستند، همه 

  كنند.هستند اثرات منفي آن را تجربه نمي

زا هستند، اما ذاتاً بد نيستند. بسياري معتقدند انحصار در ت مشكلها از بسياري جهارانتبا اينكه 

) اشاره ٢٠٠٩حال، همانطور كه رودريك(كند، در نتيجه مطلوب نيست. با اينايجاد ناكارآمدي مي هانترا

توانند باعث بهبود رفاه ها ميرانتليپسي)، برخي از انواع  second-bestكرده است، در جهاني (تئوري 

هاي تكنولوژيك شود. تواند موجب پيشرفتشود، كه ميكه از حق اختراع حاصل مي نتيراوند. براي مثال، ش

تواند باعث ها بعنوان ابزار نظارت استفاده نمود و ميرانتتوان از هنگامي كه اطالعات كامل نباشند، مي

منابع نيز از استداللي  هايانترن براي توابر است. مياي شود كه فسخ آنها هزينهحفظ قراردادهاي رابطه

منابعي كه نيازمند توسعه قابل توجه  هايانترمشابه استفاده نمود و نشان دادكه لروماً، ذاتاً بد نيستند. 

ها هستند، باعث پيشرفت فناوري شده و در نتيجه براي رشد اقتصادي مفيد خواهد بود و اثرات تكنولوژي

توان دليل موفقيت نسبي نروژ را با وجود منابع نفتي خارج سازد. اينگونه ميگ ميمنفي جانبي آن را كمرن

ست، توجيه نمود. و يا اينكه چرا از خشكي، نسبت به عربستان سعودي كه داراي منابع نفتي در خشكي
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اج االستخرمعادن كيمبرليت بوتسوانا كه در عمق زيادي از زمين قرار دارد، نسبت به معادن رسوبي سهل

  ).٢٠٠٨تري داشته است(ژيلفسون،سييِرا لئون، اثرات ماليم

دهند كه نفرين منابع به نوع منابعي كه يك كشور تر، تعدادي از تحقيقات تجربي نشان ميبصورت كلي

ترين در اختيار دارد، مشروط است. منابع معدني همچون نفت، گاز، بنزين، نقره، جواهرات و مس معموالً مهم

هاي مخرب، ترين ارتباط را با رفتارترين و اصليكنند. سوخت، خصوصاً منابع نفتي، مهمبازي ميها را نقش

؛ پيترمان ٢٠٠٣مارتين و سوبرامانيان،-ـي -؛ سال١٩٩٩همچون فساد و كاهش رشد دارند(اليت و وايدمن،

شوند؛ همچنين هاي معدني و فلزات نيز باعث نفرين منابع ميرسد سنگ). به نظر مي٢٠٠٧و همكاران،

؛ ٢٠٠٧كاالهاي با ارزش همچون الماس و طال نيز اثرات منفي بخصوصي داشته باشند(بوشيني و همكاران،

اي بر فساد يا رشد ندارند(اليت ). از سوي ديگر، كاالهاي كشاورزي هيچ تاثير منفي٢٠٠٧پيترمان و همكاران،

  ).٢٠٠٣مارتين و سوبرامانيان،-ئي-؛ سال١٩٩٩و وايدمان،

هاي بندي تفاوتهايي در جهت دستههاي تجربي باعث شده تا تالشين تمايزات موجود در يافتها

منابع از  هايانترموجود بين منابع در ايجاد نفرين منابع صورت بگيرد. از ديدگاه اقتصاد سياسي، مقدار 

كند)، رقابت بين ق مياي فراهميت زيادي برخوردار است. كميابي منابع، هزينه توليد(كه در هر منطقه

شوند. خصوصاً،براي صنايع استخراجي هاي كليدي محسوب ميفاكتور انتركنندگان و تقاضا در تعيين تامين

به نسبت منابع ديگر همچون جنگل و يا كشاورزي  هاانترتجديد ناپذير، همچون نفت، گاز، طال و جواهرات، 

-ود در رابطه با اين منابع دارد. در اينجا، بين منابع مصرفي(غيرباالست؛ كه نشان از كميابي و رقابت محد

شان به ذخاير موجود بستگي دارد، و منابع ماندگار، همچون طال و ماندگار) همچون نفت و گاز، كه قيمت

شان به كاالهاي موجود در بازار بستگي دارد، تفاوت بسيار مهمي وجود دارد. همچنين جواهرات، كه قيمت

گذاري منابع بايد شرايط تكنولوژيك و فرهنگي را نيز براي ارزش") معتقد است ٢٢٧، ص.٢٠٠٢هانينك(

در نظر گرفت... پيش از اينكه نوعي از منابع ارزشمند شناخته شود، بايد برخي شرايط خاص تكنولوژيك 

ي عميق يافت هاهاي الزم، منابع نفتي كه در آب. براي مثال، بدون تكنولوژي"ويا اجتماعي مهيا باشد

  اند هيچ ارزشي نخواهند داشت.شده

شود. ايشام و عالوه بر اندازه آنها، سهولت كنترل و برداشت منابع نيز فاكتور مهمي محسوب مي

منابعي كه از يك "اي، مثال ) بين منابع نقطه٢٠٠٣مارتين و سوبرامانيان(-ئي-) و سال٢٠٠٥همكاران(
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همچون نفت، معادن و تا حدي مزارع و منابع پراكنده كه از  "شودمحدوده متمركز جغرافيايي برداشت مي

ها و شيالت، تفاوت قائل پروريتمركز جغرافيايي كمتري برخوردارند، همچون محصوالت كشاورزي، دام

طلبان از منابعي كه در محدوده -رانتاي براي دولت يا شوند. معموالً، تصرف و كنترل منابع نقطهمي

كنند ) اعالم مي٢٠٠٧تر است. بر همين اساس، بوشيني و همكاران(پراكنده هستند، آسان جغرافياي وسيعي

كند. منابع مناسب از نظر فني، به منابعي كه سهولت يا سختي كار فني با منابع، تمايز قابل توجهي ايجاد مي

و فلزات ارزشمند  شان آسان باشد، منابعي همچون جواهراتسازي، انتقال و فروششود كه ذخيرهگفته مي

  از اينگونه منابع هستند.

دهند در صورتي كه كشوري با قوانين اين نكات ظريف از اهميت زيادي برخوردارند. چرا كه نشان مي

االستخراج و بدون نياز به فناوري باشد، خطر وقوع نفرين منابع بسيار ضعيف داراي منابع طبيعي غني، سهل

 هاينترايِ نفرين منابع براي اينگونه كشورها با تخمين باالئي معتبر است.هاي اقتصاد سياسزياد است. مدل

طلبي، تصرفات سياسي و -رانتطلبي و -بدست آمده از منابع در اين موارد باعث رفتارهاي مخرب قدرت

انداز توسعه را مخدوش خواهد نمود. اكنون سوال اساسي اين است خصوصي خواهد شد كه بشدت چشم

گذاري در جلوگيري از نفرين منابع كاهش اين مشكالت بايد چكار كرد؟ چه اقدامات سياستكه براي 

اثربخش خواهد بود؟ همانگونه كه در بخش پيش رو گفته شده است، بايد بر نوع خاصي قوانين تمركز نموده 

  و فرآيند تغيير قوانين را مورد تحليل قرار داد.

  

  ملزومات چيست؟ قوانين ضامن عدالت

بهينه -هاي مخرب يا غيربينند كه باعث رفتارهاي اقتصاد سياسي نفرين منابع را مشكلي ميمدل

متمركز اقتصاد سياسي نفرين منابع اين است كه -هاي متمركز و غيرشوند. يكي از كاربردهاي مدلمي

ينند. اين فرم بمنابع تاثيرات منفي كمتري مي هاينتراكشورهايي كه فرم خاصي از قوانين را دارند از 

 شوند:ناميم، به شرح زير تعريف ميخاص از قوانين كه ما آن را قوانين ضامن عدالت مي

خواري را در مقابل قوانين ضامن عدالت قوانيني هستند كه امكان يا جاذبه استفاده شخصي و رانت

  دهد.منافع جمع كاهش مي
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متمركز اقتصاد سياسي مهم هستند، -متمركز و غيرهاي آنگاه اين مفهوم انواع قوانيني را كه از نظر مدل

هاي ناتوان كند. مستقيماً هسته مشكالت سياسي كليدي و تصرف اموال خصوصي را در كشوربندي ميرده

گيرد. يكي از انواع قوانين ضامن عدالت بكار انداختن قوانين وري از مواهب منابع طبيعي، نشانه مياز بهره

طلبي) -تواند قدرتش را از طريق پاتروناژ(قدرتهايي را كه يك دولت ميست، كه راهگوئي دموكراتيك اپاسخ

سازد؛ و در نتيجه تاثيرات منفي منابع را بر توسعه اقتصادي كاهش خواهد داد(در حفظ كند، محدود مي

ست: سيهاي متمركز اقتصاد سيا). اين يكي از كاربردهاي كليدي مدل٢٠٠٦مقايسه با رابينسون و همكاران،

خواري را كاهش دهد و بالعكس زمينه عدالت را مهيا سازد. نوع ديگري قوانيني احتياج است تا امكان رانت

هاي توليدي از قوانين ضامن عدالت قوانيني هستند كه سودآوري تصرف اموال خصوصي مرتبط با فعاليت

طلبانه را -رانتهاي ت فعاليترا كاهش دهد، بعبارت ديگر، قوانين حمايت از بخش خصوصي. بايد جذابي

ست(در مقايسه با هاي نامتمركز اقتصاد سياسي حياتيكاهش داد، چرا كه دوري از توازن نامطلوب مدل

  ).٢٠٠٦مِهلوم و همكاران،

توان قوانين ضامن عدالت را بعنوان شكل خاصي از مفاهيم ) مي١٩٩٠،١٩٩٤هاي نورث(بر اساس گفته

قيود ساخته ذهن بشر براي "، يا بعبارت بهتر "قواعد بازي"نجا قوانين بعنوان تر قوانين ديد. در ايكلي

- شناخته مي"سازدساختار انگيزشي جوامع را مشخص مي"كه  "هاكنش بين انساندهي به ميانسازمان

هاي ركنند. كاشود كه از عدالت پشتيباني ميها به قواعدي گفته ميشوند. قواعد بازي يا در اين مورد انگيزه

) بر اهميت عدالت صحّه گذاشته، اما با ٢٠٠٨اخير بر روي مفهوم حكمراني خوب توسط راتشتاين و توئِرل(

عمل نكردن برخالف "روشي بجز روشي كه در باال توضيح داده شد. تعريف آنها از عدالت اينگونه است: 

ي خود ممكن است كامالً عادالنه . مشكل اين تعريف اين است كه قوانين به خود"هاگذاريقوانين و سياست

هايي با منابع غني، مسلّماً قوانين به نفع صاحبان قدرت گرايش دارند. تعريف ديگري از نباشند، در كشور

. در حالي كه ممكن است اين "ست كه استحقاق برابر دارندرفتار برابر با كساني") عدالت را ٢٠٠٥كورر(

دهد در رفتار نامناسب نيز با افرادي كه لياقت استحقاق دارند، ه ميتعريف مطابق تعريف ما باشد، اما اجاز

  مساوي عمل كنيم؛ و در برخورد با كساني كه درجات متفاوتي از استحقاق دارند، كامل نيست.

) ارتباطي مفهومي دارد كه قوانين باعث ايجاد تعهدات ٢٠٠٥موضوع قوانين ضامن عدالت با ايده سيرل(

كنند چه كسي استحقاق چه شوند. بعبارت ديگر، قوانين مشخص ميو وظايف مي اي مثل حقوقاخالقي
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كند كه اين چيزي را دارد و چه كسي بايد آن را براي آنها مهيا كند. مفهوم قوانين ضامن عدالت عنوان مي

در باال يافته باشند كه عدالت را تضمين كنند. فارغ از ديدگاه اقتصاد سياسي كه قواعد بايد چنان سازمان

شان، مباني ) و كولستاد(در آينده) بوسيله چارچوب وظايف مشخص١٩٨٨،١٩٨٥شرح داده شد، گودين(

ها، ممكن است مامورين در قبال اند. بر اساس اين چارچوبتري را براي اين مفهوم ارائه دادههنجاري كلي

تعيين وظايف ويژه قسمتي از بعضي موظف بوده و در قبال بعضي ديگر خير؛ اما تنها در صورتي كه اين 

تري براي حفظ و تامين منافع تمامي افراد باشد. براي نمونه، تقسيم دنيا به كشورهاي مختلف برنامه بزرگ

تواند راه خوبي براي بهبود اوضاع بشر باشد. اما و موظف كردن هر دولت به حفظ منافع شهروندان خود، مي

اي كه مسئول آن است، گروهي را بر ديگري د در زيرمجموعهكس حق نداربندي، هيچدر پس چنين تقسيم

ارجح بدارد. پس هر دولتي موظف به دفاع و پيگيري حقوق تمامي شهروندان خود است. و اگر ديدگاهي را 

هايي باشند كه كنند، اين قوانين بايد شامل قواعد و ساختارهاي اخالقي ايجاد ميبپذيريم كه قوانين قدرت

  ها را تسهيل بخشند.اين قدرتجريان يافتن 

  طرح مجدد مشكل نفرين منابع

- گذاراني كه بدنبال بهبود شرايط در كشوراي كانوني را براي سياستمفهوم قوانين ضامن عدالت نقطه

دهد، گذاري انجام ميسازد. كاري كه اين مفهوم براي اهداف سياستهاي داراي منابع غني هستند، مهيا مي

هاي داراي منابع غني كه بايد به آن رسيدگي كرد، است. اين كار به دو شكل اصلي در كشورطرح مجدد م

ست، هاي داراي منابع غني بسيار حياتيدارانه در كشورگيرد. اول، اجتناب از قوانين جانبروش انجام مي

د. اين شرط كامًال با سازتر ميبراي مثال مداخالتي كه قدرت و نمايندگي را حتي از آنچه هست، ناعادالنه

كنند، در تضاد است. هاي خاص كمك ميالمللي كه به گروههاي مرسوم بين نهادهاي بينتعدادي از كار

شود، به احتمال زياد اي كه توسط حكومتي موروثي ايجاد و اداره ميتقويت ظرفيت اداري منابع طبيعي

-اي بيشتر جانببنابراين چنين مداخالت قانوني قدرت مقامات دولتي را در مقابل ملت افزايش خواهد داد.

هايي همچون نفت نروژ انجام هايي كه پروژهدارانه خواهد بود تا ضامن عدالت. اين انتقاد به اكثر فعاليت

  رساني همچون بانك جهاني، وارد است.هاي كمكدهند و مداخالت نهادمي

هاي كساني كه در قدرت نيستند واستهدر عوض به مداخالتي احتياج است كه باعث شود صدا و خ

هاي حاصل از منابع اثر بگذارند. اين به معني تمركز بر شنيده شده و بتوانند بر نحوه خرج كردن درآمد
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تر مانند مديريت اهميتگوئي دموكراتيك و حكومت قانون، بجاي قوانين كمتر مانند پاسخبهبود قوانين مهم

). همچنين مداخالت منتخبي الزم است تا نفوذ عواملي كه ٢٠٠٩ران،ست(كولستاد و همكامنابع طبيعي

هايي كه هاي مستقل يا ساير سازمانNGOگردانند، تقويت شود، همچون تعادل قدرت موروثي را بر مي

المللي كه بدنبال حل هاي بينكنند. متاسفانه، آژانسدستان و محرومين از حقوق را پيگيري ميمنافع تنگ

وط به نفرين منابع هستند، توجه چنداني به اينچنين مداخالتي ندارند. بصورت استاندارد، مشكالت مرب

المللي با اين مداخالت در سياست داخلي كشورها ايفاي نقش خواهند نمود. با توجه به هاي بيننهاد

سياست داخلي مشاهداتي كه در باال آورده شد كه مداخالت ديگر نيز با افزايش قدرت نسبي مقامات دولتي، 

ها مشروعيت يك كشور را تحت تاثير قرار خواهد، اين شرايط پايدار نخواهد بود. بعالوه، از آنجايي كه دولت

آورند، پس در كشورهايي كه قوانين به شان بدست ميخود را با حفظ و تامين منافع تمامي شهروندان

هستند، دخالت در سياست داخلي  صورت سيستماتيك و با هزينه مردم، در خدمت منافع گروهي خاص

پذير و حتي الزم است. بنابراين مداخله در سياست داخلي يك كشور مشروع، و بنا بر توجيه آن كشور

  ست.هاي غني از منابع، الزاميديدگاه اقتصاد سياسِي نفرين منابع، براي بهبود شرايط كشور

يشتر بعنوان يك مشكل سياسي و اجتماعي دوم، مفهوم قوانين ضامن عدالت، مشكل نفرين منابع را ب

ها، نظارت بر قوانين كه براي بهبود حل مشكل نفرين منابع كند تا يك مشكل فني. براي سالبازتعريف مي

شد، همچون بازنويسي قانون نفتي يا الزم بود، بعنوان بهسازي رسمي قوانين از طريق فني تعبير مي

ته وجه فني قوانين مهم است، اما مفهوم قوانين ضامن عدالت، در سازماندهي مجدد بوروكراسي اداري. الب

بحث بهسازي قوانين، بيشتر به منافع توجه دارد تا مسائل فني. قوانين را بايد طوري تغيير داد تا منافع 

هاي كارآفرينان با مطلوبات اجتماعي تطابق يابد. بعبارت ديگر، مقامات دولتي و مردم همسو شده؛ و  انگيزه

به هدفي مشخص  "به قوانين بهتري احتياج داريم"هدف همچون شود از جمالتي بيين مفهوم باعث ميا

  برسيم كه قوانين بايد عدالت را تضمين كنند.

هاي اصلي در تغيير قوانين بمنظور رفع نفرين منابع، اشاره در اين مفهوم همچنين به مشكالت و چالش

كنند، با مقاومت اين عده اي خاص حمايت ميي كه از منافع عدهشده است. تالش براي تغيير در قوانين

هاي برند، همان كساني هستند كه داراي موقعيتمواجه خواهد شد. معموالً كساني كه از اين قوانين سود مي

پوشي از منافع اي براي تغيير در قوانين هستند. براي مثال، چشمحساس براي جلوگيري از هر اقدام جدي
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براي مقامات دولتي و تصويب قوانيني كه اختيارات آنها را در حفظ قدرت بوسيله پاتروناژ  انتر حاصل از

دهد، سخت و نامطلوب خواهد بود. ايجاد تغييرات در قوانين در چنين شرايطي كار بسيار سختي كاهش مي

  .ستا يها و آناليزهاي بسيارخواهد بود كه براي درك بهتر و موفقيت نيازمند تحليل

  

  مشكل تغيير در قوانين

تري از اينكه قوانين چه هستند و چگونه درك چگونگي ايجاد تغيير در قوانين، نيازمند درك عميق

ها دستوراتي كه انسان"كند ) قوانين را اينگونه تعريف مي٥،ص.٢٠٠٥شوند، است. اوستروم(ايجاد و حفظ مي

. بعبارت ديگر، قوانين "كنندشان، از آنها استفاده ميو ساختاريافتههاي پرتكرار كنشدهي ميانبراي سامان

). براي حل مشكالت ٢٠٠٧شوند(آوكي،كنش بين عوامل ايجاد ميده موازناتي هستند كه از تكرر ميانبرون

طلبي به قوانين احتياج است(در مقايسه با ها(در مواردي بعنوان كنوانسيون) يا فرصتدر همكاري

ست كه براي ايجاد تغييرات در قوانين ها به اين معني). تفسير قوانين بعنوان برونده موازنه٢٠٠٧كولستاد،

الخصوص، بايد بدانيم كه ايجاد كنند را بشناسيم. عليبايد عواملي را كه اين توازن را ايجاد و حفظ مي

ين نيست؛ چرا كه ممكن تغييرات كوچك ولي مترقي در قوانين بمعني قرار گرفتن در خط سير بهبود قوان

است عوامل پنهان دوباره اين تغييرات را خنثي و قوانين را به حالت توازن نامطلوب اوليه برگردانند. درواقع، 

-اين خصوصيت در تعريف موازنه در ادبيات تكاملي لحاظ شده است. آنجا كه وضعيت تكاملي پايدار وضعيتي

  ).١٩٨٢ان نقطه برگرديم(مِينارد اسميث،اي با فواصل كوتاه به همست كه از هر نقطه

پس مشكل در بسياري از كشورهاي داراي منابع غني اين است كه در توازن قانوني نامطلوب قرار دارند، 

ست؛ اما در صورت حركت به سمت توازن مطلوب، كه شاخصه آن قوانين ضامن خواريكه شاخصه آن رانت

نشان داده شده،  ٢هند شد. براي سادگي، همانطور كه در شكلمند خواعدالت است، از منافع بسياري بهره

توان دو حد نهايت يك بردار تصور نمود. حالت توازني آنها به اين معناست كه هر انحرافي ها را مياين توازن

 ، عواملي كه ما را به هركدام از٢در قوانين از هر دو سو، ما را به توازن ابتدائي باز خواهد گرداند. در شكل

به سمت چپ،  Aاند، به اين معني كه هر حركتي از نقطه هاي مشخص شدهدهند با فلشطرفين سوق مي

حركت به سمت توازن نامطلوب و هر حركتي به سمت راست بمعني حركت به سمت توازن مطلوب است. 

ر حالي كه معموالً بعنوان حوزه جاذبه توازن نامطلوب شناخته شده، د Aبنابراين هروضعيتي در سمت چپ 
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هاي سمت راست نشان دهنده حوزه جاذبه توازن مطلوب هستند. در اين شكل، حوضه جاذبه توازن وضعيت

نامطلوب به نسبت بزرگ رسم شده است، به اين معني كه براي رسيدن به تعادل مطلوب بايد تغييرات 

به و توازن براي ايجاد يك بزرگي در قوانين ايجاد كرد. همانگونه كه خواهيم گفت، تفاوت بين حوضه جاذ

  تغيير ماندگار در قوانين الزم است.

دارند؟ در اينجا به كارهاي اخير نورث و چه عواملي يك توازن نامطلوب را پايدار نگاه مي

اند؛ وضعيت ها تمايز قائل شدهكنيم كه بين دو وضعيت مختلف در اجتماع) اشاره مي٢٠٠٧همكاران(

هاي اقتصادي ي محدود. در وضعيت دسترسي محدود، با وضع محدوديتدسترسي آزاد و وضعيت دسترس

هاي قدرتمند اختصاص خواهد يافت. در اين حالت يك توازن پايدار ايجاد خواهد به گروه نتراو سياسي، 

ي را ها توسط افراد قدرتمند، به آنها اين انگيزه را خواهد داد كه وضعيت جاررانتشد، چرا كه دريافت اين 

هاي مخرب و خشن در پي كسب سهم بيشتري باشند. در نتيجه،  حفظ كنند؛ تا اينكه با استفاده از روش

شوند. نورث و همكاران و امكان خشونت نيروهايي هستند كه باعث پايداري توازن دسترسي محدود مي رانت

كشورهاي دسترسي محدود شناخته  كنند كه تمامي كشورها بجز توسعه يافته ممكن است بعنواناعالم مي

هاي داراي منابع غني با آنها كند كه كشورانداز را تابع مشكالت خاصي مياين چشم رانتشوند، و اهميت 

هاي سياسي، روبرو هستند. بالعكس، وضعيت دسترسي آزاد بمعني دسترسي آزاد همه به بازارها و موقعيت

هاي آنها، انتقال از يك وضعيت دسترسي محدود به ر اساس گفتههاي توسعه يافته است. بهمانند كشور

دسترسي آزاد، كشورها بايد از نظر وضعيت حكومت قانون، مديريت واحد و متمركزسازي كنترل خشونت، 

كه در شكل باال تصوير  Aاي همان نقطه اين وضعيت آستانه به نوعي به آستانه شرايط خاصي رسيده باشند.

  شده است.

ارائه شد، با كارهاي  ١اين، در نظر گرفتن قوانين به عنوان توازن، و عوامل آن به شكلي كه در شكلبنابر

هاي باال همچنين برخي حال، گفتهاخيري كه بر روي تكامل قوانين انجام شده است در تطابق است. با اين

) مشخص است، ٢٠٠٧همكاران(هاي رويكرد فعلي تغيير در قوانين را، كه در آناليزهاي نورث و از محدوديت

ها به تفاوت ميان توازن و حوضه جاذبه و ديدگاه مربوط به حوزه جاذبه مربوط دهد. اين محدوديتنشان مي

شود. با اين ادعا كه جوامع براي انتقال به يك وضعيت قانوني بهتر بايد به آستانه مشخصي از قوانين مي

بينند كه بايد اي مشخصي ميا مقدار معيني با وضعيت آستانهرسيده باشند، نورث و همكاران حوزه جاذبه ر
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حال، در فرضيات آنها حوزه توسط يك جامعه كسب گردد تا از توازني به توازن ديگر انتقال پيدا كنند. با اين

اي قانوني است كه در آن صاحبان قدرت تمايل به بازگشت به توازن نامطلوب دارند. با تاثير جاذبه فاصله

توان اندازه حوزه جاذبه را تغيير داد. با كاهش جاذبه توازن تن بر درآمدهاي صاحبان قدرت، ميگذاش

) ٢به سمت چپ در شكل Aتوان اندازه اين حوزه را كاهش داد(جابجائي نقطه نامطلوب براي قدرتمندان، مي

كاران در دستيابي به تمامي تر ساخت. كارهاي نورث و هميا توازن را ناپايدار ساخته و حصول انتقال را آسان

  سازي ناكام مانده است.امكانات يك مدل ديناميك قانون

هاي داراي منابع غني وجود گذاران براي بهسازي قوانين در كشورمورد مشترك ديگري مابين سياست

ا ماندگار هايي براي تغيير در قوانين بدون توجه عوامل زيرين اين تغييرات كه اينگونه تغييرات ردارد. تالش

بينند، و متوجه نيستند كه هر تغيير كوچكي سازند. بعبارت ديگر، عموماً قوانين را بشكل يك توازن نميمي

) اشاره ٢٠٠٧گردي در روند پيشرفت باشد. همانگونه نورث و همكاران(در قوانين ممكن است باعث عقب

شكست مواجه شده است، چرا كه نحوه اجراء اند، تالش براي استقرار قوانين غربي در جوامع ديگر با نموده

و حراست از اين قوانين با منافع قدرتمندان محلي همخواني ندارد و باعث مقاومت ضمني و فعاالنه آنها در 

نشيني و حال، بر اساس ديدگاه نورث و همكاران، داليل محكمي براي عقببرابر اصالحات شده است. با اين

هاي قدرتمندان محلي تانه شرايط در اين كشورها نيست. ابتدا بايد در خواستهصبر تا زمان برآورده شدن آس

  تر گردد.تغيير ايجاد نمود تا ايجاد و حفظ اصالحات قانوني آسان

هاي صاحبان قدرت و در نتيجه اندازه حوزه ها و خواستهاي مختلفي براي تاثير گذاشتن بر انگيزهراه

) در اين رابطه ٢٠٠٨هاي آنهاست. وينار(كاري در درآمداه تالش به دستترين رجاذبه، وجود دارد. مستقيم

هاي غني از منابع كه از راه فروش هاي ضعيف كشورپيشنهاد بسيار جالبي دارد. او اساساً معتقد است دولت

هاي چندمليتي كه در خريد و دزدند. شركتكنند، در واقع از شهروندان خود نفت مينفت درآمد كسب مي

توان در محاكمي كنند؛ در نتيجه ميروش اين نفت نقش دارند، در واقع اقدام به معامله كاالهاي دزدي ميف

اي باشند، همچون اياالت متحده، عليه آنها اقامه دعوي نمود. اين ممكن است كه داراي قوانين پيشرفته

شوند، اما مشكالت همچنان  هاي نفتي آمريكايي از كار در كشورهايي همچون سودان منعباعث شود شركت

تر، همچون چين، جاي آنها را خواهند هايي از كشورهايي با قوانين ضعيفبرجا خواهند بود؛ چرا كه شركت

بر صادرات چين به اياالت متحده است.  "تعرفه ضد سرقت"باره تصويب نوعي گرفت. پيشنهاد وينار در اين
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هاي وضع شده براي نفت سودان درآمد داشته باشد، تعرفه ميليارد دالر از١در اينصورت اگر چين ساالنه 

هاي حاصله بايد به نفع شهروندان سودان در اختيار بر باشد. تعرفهكاالهاي چيني در آمريكا همانقدر هزينه

شان گوئي دموكراتيك را كسب كرد، به دستهاي پاسخباشد تا زماني كه كشورشان حداقل "دستاني پاك"

  برسد.

تواند دليل موفقيت احتمالي چنين پيشنهادي را ذكر شده در باال در مورد تكامل قوانين ميديناميك 

دموكراتيك را براي -ها خريد نفت از كشورهاي داراي منابع غني اما غيرنشان دهد. اقدامات قانوني و تعرفه

ميل را به اين كار بي سازد، در نتيجه آنهابر ميهاي آمريكايي يا چيني(يا هر كشور ديگري) هزينهشركت

سازد، در ها و صاحبان قدرت اين كشورها سخت ميسازد. در عوض، كسب درآمد از نفت را براي دولتمي

در حال رشدي  "دستان پاك"دهد. بعالوه، طلبي را كاهش مي-رانتهاي پاتروناژ و ها و فرصتنتيجه انگيزه

دان ايجاد خواهد كرد تا براي جايگزيني چنين حكومت اي براي شهروندان سوكه در باال گفته شد، انگيزه

رنگ شدن حمايت سياسي هاي نفتي و كمدموكراتيكي تالش كنند؛ حتي ممكن است با كاهش درآمد-غير

كشورهايي همچون چين، خود حكومت دست به اصالحات قانوني بزند. توجه داشته باشيد كه اين پيشنهاد 

كند شانه گرفته كه در پي حفظ توازن نامطلوب هستند؛ و تالش ميعوامل انگيزشي صاحبان قدرتي را ن

هاي ساده موسسات سازيهاي آنها را كاهش داده و در نتيجه اين توازن را ناپايدار سازد. اين با ظرفيتدرآمد

تِر موفقيت، سعي در هاي غربي، كه بدون توجه به زيربناي انگيزشي مشكالت، و با احتمال ضعيفدولت

  ي قوانين دارند، متفاوت دارد.بهساز

) در تالش براي حل مساله اصالحات قانوني پايدار، مستقيماً سر را نشانه رفته ٢٠٠٨پيشنهاد وينار(

يابي به اصالحات قوانين بايد هم كساني را كه از توازن نامطلوب كند كه براي دستاست. همچنين عنوان مي

وجود، عملي كنند. با اينگران را تنبيه نميي را كه سوءاستفادهكنند تنبيه كرد؛ و هم كسانسوءاستفاده مي

هاي غربي بر هايي هم دارد كه بايد به آنها رسيدگي شود. مثالً هنگامي كه دولتكردن اين پيشنهاد چالش

كنند، مسلماً چين واكنش سرقت وضع مي-هايي با عنوان تعرفه ضدصادرات كشورهايي همچون چين، تعرفه

اي را در نظر گرفت. بعالوه، با اعمال هرگونه هاي تعرفههاي جنگهد داد. بايد احتمال و هزينهنشان خوا

اي، اين ريسك وجود دارد كه عواملي همچون صنايع توليدي اياالت متحده براي دائمي ساختن اين تعرفه

ه كردن سازوكاري كه هاي احتمالي وجود دارد. همچنين، تهيها البي كنند؛ ريسك انواعي از واكنشتعرفه
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رسد، بتوان اطمينان حاصل كرد درآمدهاي حاصله در زماني مناسب به دست شهروندان آن كشور مي

  ست.حياتي

توان در تحقيقات آتي پيشنهادهاي ديگري براي حل مشكل اصالحات قانوني پيشنهاد داد. چارچوب مي

نايي براي تفكر در باب اين مسائل استفاده گردد. تواند بعنوان مبتكاملي قوانين كه در اينجا ارائه شد، مي

الخصوص، ممكن است پيشنهادات آينده از نظريه بازي تكامل بينشي را مهيا سازند كه بتوان به كمك علي

). ٢٠٠٧ها يا قوانين را هدايت نمود(كولستاد،ها، هنجارها تكامل كنوانسيونبازتعريف تعدادي از پارامتر

هاي نامطلوب هاي ناپايدار ساختن توازنها يكي از راهم، ايجاد تغيير مستقيم در درآمدايهمانطور كه ديده

هاي ديگر شامل تغيير در ساختار است(اين ممكن است شامل افزايش جاذبه توازن مطلوب نيز باشد). گزينه

گي شهروندان هاي كاهش وابستكنند است. براي نمونه، راههاي پرتكراري كه ايجاد توازن ميكنشميان

مردان بايد مورد بررسي قرار گيرد. مورد مشابه ديگر پيگيري هاي داراي منابع غني به دولتكشور

سازوكارهاي قانوني با سازوكارهاي تنبيهي است، كه در اين مورد كاهش اختيارات دولت در سركوب يا 

ها تحت تاثير نتخاب از ميان اين مدلمجازات شهروندان از اهميت برخوردار است. در پايان، انتقال توازن و ا

ها قرار دارد، اما اجراي آنها در عمل كمتر مشهود ) از نظر آزمايشdegree of noiseدرجه مخدوشي(

  است.

  

  بندي اقتصاد سياسي فضاي كسب و كارجمع

- هاي حاصل از منابع را بعنوان عامل اصلي مشكل نفرين منابع ميهاي اقتصاد سياسي درآمدمدل

ها باعث گوئي دموكراتيك و حكومت قانون ضعيفي دارند، اين درآمدپاسخشناسند. در كشورهايي كه قوانين 

- بر كاربرد طرح سمتقطلبي خواهد شد. تمركز اين -رانتاي همچون پاتروناژ و بروز رفتار مخرب و پرهزينه

ها و معرفي و شرح عبارت قوانين ضامن عدالت و صحبت در مورد ها جهت تحليل سياستهاي اين مدل

گذاري كه هاي قانوناي تحليلي از ديناميك قوانين است. نتيجه اين است كه نهادوني در زمينهاصالحات قان

دهند، و همچنين به عوامل زيرين انتفاعي و انگيزشي حافظ يك توازن طرفي قوانين را توسعه نميبي

المللي كه هاي بيندهند، براي مقابله با نفرين منابع سودبخش نخواهند بود. نهادنامطوب توجهي نشان نمي
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ست نيز از اين منظر موفق نخواهند سازي در امور اداري مربوط به منابع طبيعيشان بر ظرفيتتمركز اصلي

 بود.

- گذاري از اهميت زيادي برخوردار است، تمركز مكانيزمها  براي سياستهاي اين مدلدر حالي كاربرد

مانده مربوط به وجود نفرين منابع حل اختالفات باقيهاي اقتصاد سياسي در توضيح نفرين منابع نيز در 

را  GNP) آنها سهمي از صادرات مواد اوليه از ١٩٩٥كننده خواهد بود. در مقاله ابتدائي ساكز و وارنر(كمك

بعنون شاخص منابع طبيعي در نظر گرفتند، و متوجه شدن كه با رشد اقتصادي تناسب معكوس دارد. 

اي را ز فراواني منابع را بجاي مقدار صادرات آن در نظر گرفتند، چنين رابطهتحقيقات تجربي اخير كه ا

هاي توليد و ذخاير منابع، بجاي دهد كه استفاده از دادهگيري نكردند. براي نمونه، استاين نشان مينتيجه

خص سرانه ) از شا٢٠٠٨وايلر(سهمي از صادرات، تاثيري از منابع طبيعي بر رشد نشان نخواهد داد. برونش

كند و بين فراواني منابع و رشد همبستگي مثبت مشاهده كرد. براي هماهنگي با ثروت طبيعي استفاده مي

(لدرمان و "فراري"يا  "فقدان"هاي مختلفي استفاده شد، و گاهي نفرين منابع را هاي مختلف از نمونهداده

  ).٢٠٠٨(برونشوايلر و بولت،"ماهي سرخشاه") يا ٢٠٠٨مالوني،

هايي كه در تحقيقات اخير براي آزمايش تجربي آن هاي نفرين منابع و روشرسد بين نظريهه نظر ميب

اند، عنوان هاي اصلي نفرين منابع كه در باال آورده شدهربطي عجيبي وجود دارد. نظريهاستفاده شده، بي

كنند تا خود منابع. در مي ست كه ايجاد مشكلهاي حاصل از منابع طبيعيكنند كه در واقع اين درآمدمي

-طلبي مي-رانتهاي فراوان است كه باعث مشكالتي همچون پاتروناژ يا هاي اقتصاد سياسي، درآمدمدل

هاي حاصل از منابع شوند. حتي در چارچوب بيماري هلندي، تمركز بر درك اين است كه چگونه درآمد

سازند چقدر هاي فراواني منابع، مشخص مييريگشود. اندازهها ميتر شدن ساير بخشطبيعي باعث كوچك

هاي ها نيست. اگر عوامل با درآمدمنابع در زمين موجود است، كه لزوماً شاخص خوبي براي افزايش درآمد

هاي خوبي گيري فراواني بر مبناي مقدار خالص منابع موجود لزوماً شاخصفعلي مشغول باشند، حتي اندازه

- هاي كوتاه. بنابراين، مطالعات تجربي مبتني بر اندازههاي اعتباري و افقديتنيستند، مثالً بدليل محدو

هاي نظري كليدي كنند، چرا كه خصوصيات ابتدايي مدلهاي فراواني منابع، نفرين منابع را رد نميگيري

  اند.را به كار نبسته
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كز و رسد كه سامي براي تمامي كارهاي اصلي كه بر روي نفرين منابع انجام گرفته است، به نظر

فتادن مطالعات ، مسئول به اشتباه ا"فراواني منابع طبيعي و رشد اقتصادي") با انتخاب عنوان ١٩٩٥وارنر(

منابع  نتراصلي شود، بلكه مسئله اتجربي اخير هستند. فراواني منابع به خودي خود باعث نفرين منابع نمي

ه مسأله را بصورت صحيح مطرح كنيم و در صورتي ك است. براي پيشرفت در حل اين مشكالت، بايد

  اند، مسير را تصحيح كنيم.محققين قبلي به راه اشتباهي رفته

  

  ٣٣روش دلفي -٣

عاتي مناسب به يه اطالا تهينان و يخالقانه و قابل اطم يهادهيعمدتاً با هدف كشف ا يروش دلف يريبكارگ

وجود در دانش م يبندو طبقه يآورجمع يافته برايساختار ينديآفر ياست. روش دلف يريگمنظور تصميم

اد و بازخور ن افرين ايدر ب ييهاع پرسشنامهيق توزياز كارشناسان و خبرگان است كه از طر ينزد گروه

 يكيالكتيق ديكرد تحقيبر اساس رو يروش دلف .]٣٩[رديگيصورت م يافتيها و نظرات درشده پاسخكنترل

د) شكل يجماع جداتاً سنتز (توافق و يده مخالف) و نهايتز (نظر و عق ير)، آنتا نظيده يجاد عقيتز (ا يعني

  شود.يم يديل به تز جديگرفته است كه سنتز خود تبد

از خبرگان است كه فرموله كردن آراء اعضاء  ين گروهيب يسودمند يابزار ارتباط ي، دلف٣٤به اعتقاد هلمر

ك كاوش ي« يبرا ي، از آن به عنوان روشيت روش دلفيهمد بر ايكأبا ت ٣٥سمايو كند.يل ميگروه را تسه

 ين هدف طراحيبا ا يد كه روش دلفيافزايكند. او مياد ميها يورآنده فنيآ ينيبشيپ يبرا» رهيتك متغ

متقابل  ير رفتارهايكه از ورود تأث يطوره ر كند، بيپذان خبرگان را امكانيشده كه بتواند مباحثات م

د و نظرات يافتن عقايدر برابر شكل  يافتد و منجر به مانعياتفاق م ي در مباحثات گروهكه معموالً ياجتماع

  د.ينما يريشود، جلوگيم

                                                
ارائه شده كه  ت ويكي پدياياسله در ن مقاياز ا ياباشد. الزم به ذكر است خالصهيم ]٨٨[ ) 2005Ludwig & Star(ن قسمت برگرفته از مقاله ي. ا ٣٣

 جا از آن خالصه استفاده شده است.نيدر ا
٣٤1997Helmer , -  
٣٥ 1982Wissema,  - 
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 يبيندر مورد پيش يبر اين است كه نظر متخصصان هر حوزه علم يا تكنيك دلفياساس و پايه روش 

نه به تعداد  يدلفبار روش ، اعتيتحقيق پيمايش يهاترين نظرست. بنابراين برخالف روشآينده صائب

- دارد. شركت يكننده در پژوهش بستگمتخصصان شركت يكنندگان در تحقيق كه به اعتبار علمشركت

ل ياز متخصصان تشك ييهات أين روش هيشوند. در اينفر را شامل م ٢٠تا  ٥از  يكنندگان در تحقيق دلف

ط يدر شرا ٣٦بنابر نظر بركهوفالبته  شود.يت انجام مأيس يا ناظر هيئبين اعضاء، توسط رشود كه تعامل يم

  داشته باشند. يتوانند عملكرد مناسبيچهار نفره هم م يهاگروه يحت يآرمان

دهندگان هئراالت به ايها و تماينيبشيصورت ناشناس بوده و نظرات، په كنندگان بارتباطات داخلي شركت

  رد.يگيدهندگان صورت مت ارائهين اطالعات بدون اعالم هويشود. انتشار ايها منتسب نمآن

  اند از:عبارت يه دلفياول يهادر روش يعناصر اصل

 ان اطالعاتيجر يساختارساز  

 كنندگانخورد به شركتارائه باز  

 كنندگانت شركتيهو يعدم افشا  

با يك  يفوجود دارد، معموالً تحقيق دل يكه در كاربرد تكنيك دلف يقابل توجه يهاتفاوترغم علي

شود آغاز ياز متخصصان فرستاده م يترشده و به گروه بزرگ يپرسشنامه كه توسط يك تيم كوچك طراح

نباط ن ضمن استيد تا مخاطبين امكان به وجود آيشوند كه ايم ميتنظ يقيها به طرشود. پرسشنامهيم

ها برگشت، طيف پرسشنامه يخود را بروز دهند. وقت يفرد يهاله مطرح شده، واكنشأدن مسيكردن و فهم

 ينويسرار گرفته و خالصهق ياند مورد بررسهايشان بيان كردهپاسخ يكه متخصصان برا يها و داليلپاسخ

ل ئز مساق اين طريحذف و از اق نباشد ينه تحقيكه مرتبط با اهداف زم ين مرحله موارديشوند. در ايم

شود. پس از آن، ي) اجتناب مياجتماع ي(مرتبط با حوزه روانشناس يج در تعامالت داخل گروهيرا يمنف

ساس نتايج هايشان را بر اشود. متخصصان اجازه دارند كه پاسخيمتخصصان فرستاده م يگزارش خالصه برا

  گيرد.محققان قرار مي يزيابتغيير دهند و اين نتايج دور دوم مجدداً مورد ار

مطروحه تطابق خواهد ن با موضوع يمخاطب يهادگاهيشرفت كار، ديق در طول زمان و با پين طريبد

شود كه متخصصان  در مورد نظرات حاصل شود يا مشخص يكه اجماعيابد تا اينييند ادامه مآيافت. اين فر

                                                
٣٦ 1975Berkhoff,  - 
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متعارف است.  يهاتهيموجود در كم يلبه بر نكات منف، غين نكته در روش دلفيترمهم اند.نرسيده به توافق

 يهان مشخصهيتربر آمار مهم يمبتن يهاشده و پاسخت، بازخوردكنترليهو ي، عدم افشا٣٧طبق نظر فاولز

  .]٤٠[تواند بدست آيديمعتبر از متخصصان م يبا استفاده از اين تكنيك اجماع هستند. يدلف

  

  مراحل انجام روش دلفي

  شنهاد كرده است:ير را پيمراحل ز  ٣٨لفاو

  يم اجرا و نظارت بر انجام دلفيل تيتشك .١

صصان و ها معموالً متختأين هيها. اعضاء اتيت (پنل) جهت شركت در فعالأيا چند هيك يانتخاب  .٢

  ق هستند.يخبرگان حوزه تحق

  دور اول ينامه برام پرسشيتنظ يهاتيفعال ياندازراه .٣

  ...) و ي(رفع ابهامات استنباط ير نوشتارنامه از نظپرسش يبررس .٤

  هااتينامه به اعضاء هن پرسشيارسال اول .٥

  ده در دور اوليرس يهال پاسخيه و تحليتجز .٦

  از)يمورد ن يهاينامه دور دوم (با بازنگركردن پرسشآماده .٧

  هاتأياعضاء ه ينامه دور دوم براارسال پرسش .٨

 يافتيدر يهادر پاسخ يداريتاحصول پا ٩ يال ٧(مراحل  ده در دور دوميرس يهال پاسخيه و تحليتجز .٩

  .ابد)ييادامه م

  گرليم تحليگزارش توسط ت يسازآماده .١٠

. در تكنندگان اسي بكارگيري روش دلفي از طرف شركتهاند، درك هدفيآن فرين نكته در ايترمهم

هندگان دم بود. پاسخيواهكنندگان مواجه خشركت ينامرتبط از سو ييهاصورت عدم درك صحيح، با پاسخ

داشته  ييث آشنامقوله مورد بح يات موضوعيدر حوزه مربوطه برخوردار بوده و با ادب يد از معلومات كافيبا

 .]٤٠[نباشد يازينه مورد نظر نيدر زم ار بااليبسد لزوماً به تخصص ين حال شايدر ع يباشند. ول

                                                
٣٧ 1978Fowles, - 
٣٨ 1978Fawle,  - 
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  پيشنهادها -٤

  ٢٠١٨هاي بهبود دهند فضاي كسب و كار در كشورهاي دنيا در سال فعاليت

- دهچه اقتصادهايي پيچيدگي مقررات را كاهش داده اند و/يا موسسات قانوني را تقويت كر
  اند؟اقداماتي انجام دادهو چه -اند؟

  نكات برجسته  اقتصادها  ويژگي
      سهولت شروع كسب و كار

ساده سازي ثبت نام و پيش ثبت 
 انتشار، اسناد رسمي، بازرسي)نام(

  

بوتان؛ چين؛ جمهوري دموكراتيك 
كنگو؛ جمهوري كنگو؛ جمهوري چك؛ 
جيبوتي؛ جمهوري دومينيكن؛ گينه 

اندونزي؛ استوايي؛ اتيوپي؛ گابن؛ 
  عراق؛ جامائيكا؛ كنيا؛

ماداگاسكار؛ موريس؛ مراكش؛ نيجريه؛ 
پاكستان؛ عربستان سعودي؛ سنگال؛ 

 صربستان؛ تايلند؛ ازبكستان

  

جيبيوتي با كاهش هزينه ها براي 
ثبت نام و انتشار اطالعيه شروع كسب 

  و كار را ساده تر كرده است.

ثبت ساده سازي روش هاي ثبت(
خدمات اجتماعي،  ماليات، ثبت نام

  صدور مجوز)

د؛ باهاما؛ برونئي دارالسالم؛ يونان؛ هن
؛ عراق؛ كنيا؛ كوزوو؛ ماداگاسكار؛ مالت
 نيجر؛ تاجيكستان؛ تايلند؛ زيمبابوه

  

باهاما با ادغام پروسه ثبت نام براي 
مجوز كسب و كار و ماليات بر ارزش 

و يونان با ايجاد يك موسسه  افزوده
 وع كسب و كاراجتماعي يكپارچه، شر

 .اندهرا آسانتر كرد

  

 هاي آنالينمعرفي يا بهبود روش

  
 هند؛ كويت؛ عربستان سعودي

  

عربستان سعودي، از طريق استفاده از 
يك سيستم آنالين كه رزرو نام و 
ارسال مقررات انجمن را به يك 

فرآيند تبديل مي كند،همچنين بهبود 
سيستم پرداخت شروع كسب و كار را 

  بخشيده است.بهبود 
  

-ONE-STOPايجاد يا بهبود 

SHOP 

جمهوري دموكراتيك كنگو؛ كويت؛ 
 موريتاني؛ مولداوي؛ نيجر؛ سيرالئون

  

موريتاني با ادغام چندين روش ثبت 
نام شروع كسب و كار را آسان تر 

  است.كرده
گابن با كاهش حداقل سرمايه مورد كامرون؛ جمهوري كنگو؛ اتيوپي؛   لغو يا كاهش حداقل سرمايه مورد نياز
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 گابن؛ نيجر

  
نياز و همچنين اختياري كردن 

گواهي محضري شركت،شروع كسب 
  است.و كار را آسان تر نموده

  
  
  
  
  

سهولت دريافت مجوز ساخت و 
  ساز

    

كاهش زمان دريافت مجوز ساخت و 
  ساز

 آنگوال؛ برونئي دارالسالم؛ ساحل عاج؛
ي؛ السالوادور؛ گابن؛ هند؛ كنيا؛ ليتوان

  ات موريس؛ نيجر؛ نيجريه؛ تانزانيا؛ امار
 متحده عربي؛ ازبكستان

  
  
  

ليتواني زمان الزم براي به دست 
آوردن شرايط فني و مجوز ساخت را 

. نيجر مقررات استهكاهش داد
جديدي را براي به دست آوردن 

ل آب و همچنين اهداف ارائه اتصا
اعث كاهش ، كه بهخدمات معرفي كرد

اتصال آب زمان براي به دست آوردن 
مي شود. اداره مديريت فاضالب 

)WMA در موريس، طراحي و (
ساخت اتصاالت فاضالب را به پنج 

در  خصوصي واگذار كرده كهشركت 
موجب كاهش زمان ارائه نتيجه 

 استاتصاالت فاضالب شده

  

  بهبود شفافيت
بنين؛ كابو ورد؛ گابن؛ غنا؛ نيجر؛ 

 نيجريه؛ سيشل

  

گابن شفافيت اطالعات را با انتشار 
قوانين مرتبط با صنعت ساخت و ساز 
 آنالين بهبود داده است. نيجريه (كانو

و الگوس)با انتشار تمام مقررات 
مربوطه، برنامه هاي پرداخت و پيش 
نيازهاي آنالين شفافيت اطالعات را 

 است.افزايش داده

  

  ساده سازي فرايندها
ه؛ برونئي دارالسالم؛ گابن؛ نيجر؛ نيجري

 ازبكستان

برونئي دارالسالم نياز به اخذ مجوز 
ذخيره سازي را حذف كرده و اطالعيه 
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-One-Stopشروع و تكميل را به   

Shop  منتقل كرده است. نيجر فورا
فرايندهاي داخلي خود را بهبود 
بخشيد و يك نشست ساختماني 
ايجاد كرده كه هر پنج شنبه براي 
رسيدگي به درخواست هاي مجوز 

 برگزار مي شود.

  

  تصويب قوانين جديد ساختمان
جيبوتي؛ السالوادور؛ نيجر؛ رواندا؛ 

 امارات متحده عربي؛ ازبكستان

  

فرمان را به طور واضح جيبوتي يك 
براي مسئوليت ده ساله براي همه 
متخصصان درگير در پروژه هاي 

ساختماني اجرا كرده است. ازبكستان 
سيستم جديدي را براي تخصيص 
زمين توسط يك پروسه انتخابي 

رقابت براي زمين هاي تا يك هكتار 
  است.معرفي كرده

  هاكاهش هزينه
 وكراين؛جيبوتي؛ كنيا؛ ماالوي؛ نيجر؛ ا
 امارات متحده عربي

  

ه كنيا مبلغي را براي اخذ مجوز از ادار
ملي مديريت محيط زيست و اداره 

است. ساخت و ساز ملي حذف كرده
ماالوي هزينه دريافت مجوز 

-ساختماني را به نصف كاهش داده

است. آزمايشگاه ملي جيبوتي هزينه 
هاي رسمي جديدي را براي خدمات 

ينه هاي خود منتشر كرده و هز
 است.بازرسي بتن را كاهش داده

  

بهبود يا معرفي سيستم عامل هاي 
 الكترونيكي يا خدمات آنالين

  

 آنگوال؛ السالوادور؛ هندوستان

  

السالوادور يك سيستم تك پنجره اي 
را معرفي كرد كه هزينه هاي ساخت 
اوليه را به صورت آنالين پرداخت مي 

كند. شهرداري بزرگ بمبئي يك 
تك پنجره اي آنالين را  سيستم

معرفي كرده كه اجازه مي دهد تا قبل 
از درخواست مجوز ساخت و همراه با 
ساير خدمات ديگر، درخواست ارائه و 
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تصويب طرح هاي ساخت را فراهم 
 كند.

  

 One-Stop-Shopمعرفي يا بهبود 
 ساحل عاج؛ تانزانيا

  

ساحل عاج، براي پردازش مجوز هاي 
 One-Stop-Shopساختماني 
است. تانزانيا، با بهبود ايجاد كرده

هماهنگي بين سازمان ها، كارايي 
One-Stop-Shop هش دادرا افزاي -
 .است

  
      سهولت دريافت الكتريسيته

تأمين انرژي قابل اعتماد تر و شفافيت 
  هااطالعات تعرفه

جمهوري دومينيكن؛ السالوادور؛ 
نگرو؛ جامائيكا؛ كنيا؛ مكزيك؛ مونته 

 سنگال؛ ويتنام

  

جامائيكا با سرمايه گذاري در شبكه 
توزيع از طريق چندين طرح، از جمله 

نصب متر هوشمند و سوئيچ 
اتوماسيون توزيع، قابليت اطمينان 
-عرضه را در كينگستون بهبود داده

 است.

  

 بهبود كارايي پردازش

  

 آنگوال؛ ارمنستان؛ اندونزي؛ ايتاليا؛
 نيجر؛ فيليپين

  

ارمنستان با قرار دادن مهلت جديد 
براي مراحل اتصال و معرفي يك 

سيستم اطالعات جغرافيايي جديد 
- دريافت الكتريسيته را آسان تر كرده

 است.

  
  

  ساده سازي روند تاييد
 اندونزي؛ ليتواني؛ موزامبيك؛ تايلند؛

 امارات متحده عربي؛ ازبكستان

  

موزامبيك زمان اتصال به برق را با 
- سازي روش ها كاهش دادهساده 

است.همچنين موزامبيك با كاهش 
سپرده هاي امنيتي براي مشتريان 
بزرگ تجاري هزينه هاي خود را 

 است.كاهش داده

  
بهبود مقررات هزينه ها و فرايند 

  اتصال
گرجستان؛ اندونزي؛ موزامبيك؛ 

 امارات متحده عربي

گرجستان با كاهش هزينه هاي 
جديد، ارتباطي براي مشتريان 
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 توانست برق را ارزان تر كند.  

  
      ساده سازي ثبت امالك

  افزايش شفافيت اطالعات

بنين؛ برونئي دارالسالم؛ جيبيوتي؛ 
هنگ كنگ؛ چين؛ قزاقستان؛ كويت؛ 
موريتاني؛ موريس؛ نيجريه؛ پاكستان؛ 

 سيشل؛ سورينام

  

موريتاني يك بخش جديد در وب 
سايت دولتي حاوي اطالعاتي درباره 
خدمات ارائه شده توسط ثبت امالك 

است. قزاقستان طرح هاي ايجاد كرده
 كاداستر در آلماتي را در اختيار عموم

قرار داده و آمار مربوط به تعداد 
 اختالفات امالك را منتشر مي كند.

  

  افزايش كارايي اداري

؛ آنتيگوا و باربودا؛ كاستاريكا؛ گويان
كويت؛ نيجريه؛ فدراسيون روسيه؛ 

ندا؛ عربستان سعودي؛ سنگال؛ روا
 تاجيكستان

  

عربستان سعودي يك سيستم آنالين 
براي بررسي مالكيت و وثيقه را اجرا 

است. رواندا زمان تكميل انتقال كرده
روز كاهش  ٧روز به  ١٢امالك را از 

  است.داده

  كاهش ماليات يا هزينه ها
بنين؛ كرواسي؛ اندونزي؛ موريس؛ 

  سنگال؛تركيهميانمار؛ نيجر؛ 

 ٪١٥ را يك ملكنيجر هزينه ثبت 
 الكام هزينه . تركيهكاهش داده است

انتقال  (هزينه ثبت وثبت شده
درصد  ٣درصد به  ٤از  را)الكام

 .استهداد كاهش

  

افزايش قابل اطمينان بودن 
  هازيرساخت

هنگ كنگ، چين؛ روماني؛ صربستان؛ 
 سيشل؛ تايلند

  

از يك صربستان و تايلند با استفاده 
سيستم اطالعات جغرافيايي، قابليت 

اطمينان سيستم هاي مديريت امالك 
خود را بهبود بخشيدند.روماني 

سيستم امالك خود را در بوخارست 
 است.ديجيتالي كرده

  
  

بهبود دسترسي به مكانيسم حل 
  اختالف امالك

ارمنستان؛ برونئي دارالسالم؛ 
 قزاقستان؛ عربستان سعودي

  

ئي دارالسالم، ارمنستان، برون
قزاقستان و عربستان سعودي، 

مكانيزم حل اختالفات امالك خود را 
با دسترسي به آمار منتشر شده در 
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مورد موارد مرتبط با امالك در دادگاه 
 اول، بهبود بخشيدند.

  
تقويت حقوق قانوني قرض 

  دهندگان/گيرندگان
    

ايجاد يك وثيقه يكپارچه يا مدرن 
  براي اموال متحرك

بالروس؛ برونئي دارالسالم؛ جمهوري 
قرقيزستان؛مالزي؛ مغولستان؛ نپال؛ 
 نيجريه؛ روسيه؛ ساموئل؛ تركيه؛ كرانه

 غربي و غزه؛ زامبيا

  

زامبيا، با اتخاذ يك قانون جديد در 
زمينه معامالت امن كه دسترسي به 
ثبت مدرن و متمركز را تأمين مي 
كند، دسترسي به اعتبار را تقويت 

 .استكرده

  

  معرفي سيستم معامالت امن

برونئي دارالسالم؛ مغولستان؛ نپال؛ 
نيجريه؛ ساموآ؛ كرانه غربي و غزه؛ 

 زامبيا

  

 كرانه باختري دسترسي به اعتبار را از
طريق تصويب منافع امنيتي تقويت 
كرده است. قانون جديد در معامالت 

امن، يك سيستم معامالتي امن 
  تضمين شده را اجرا مي كند.

ستره دارايي هايي كه  به عنوان گ
  وثيقه استفاده مي شوند

 هآلباني؛ تايلند؛ كرانه هاي غربي و غز

  

آلباني قوانين جديدي را كه اجازه مي 
دهد شرح كلي دارايي هايي را كه مي 
توانند به عنوان وثيقه استفاده شوند 

 است.را، اجرا كرده

  

گستره دارايي هاي متحركي كه به 
  شونداستفاده ميعنوان وثيقه 

 تايلند؛ ويتنام

  

تايلند يك قانون را تصويب كرد كه 
كه مي توانند به عنوان وسعت دارايي 

 راوثيقه براي تأمين وام استفاده شوند 
 گسترش مي دهد.

  
بهبود به اشتراك گذاري اطالعت 

  اعتباري
    

  تاسيس يك دفتر اعتباري
بوركينافاسو؛ كامرون؛ گينه بيسائو؛ 

عراق؛ اردن؛ ماالوي؛ اندونزي؛ 
  اسلووني؛ توگو

اندونزي با راه اندازي دفتر اعتباري 
جديد، دسترسي به اطالعات اعتباري 

  را بهبود بخشيده است.
بهبود چارچوب قانوني براي گزارش 

  اعتبار
آذربايجان؛ بنين؛ جيبوتي؛ گينه 

بيسائو؛ جمهوري قرقيزستان؛ ميانمار؛ 
اطالعات  بهجيبوتي دسترسي 

ايجاد يك  ،قانوناعتباري را با اتخاذ 
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سيستم اطالعات اعتباري جديد   تركيه
 .ه استبهبود داد

  

گستره اطالعات جمع آوري شده دفاتر 
  اعتباري

  بوتان؛ جمهوري اسالمي ايران؛ كنيا؛
 هلند

  

در بوتان، دو كمپاني شروع به ارسال 
اطالعات مثبت و منفي حساب هاي 

اعتباري مصرف كنندگان به دافتر 
 اند.كرده

  
  

معرفي نمرات اعتباري اداره به عنوان 
 يك سرويس ارزش افزوده

  
  نيجريه؛ قطر؛ امارات متحده عربي

ت در امارات متحده عربي، اداره اعتبارا
با ارائه نمرات اعتباري مصرف 

كنندگان به بانك ها و موسسات مالي 
يك سرويس ارزش افزوده براي 

گيرندگان، ارائه ارزيابي اعتبار وام 
 نموده است.

  

بررسي داده ها، گارانتي شده توسط 
  قانون حقوق وام گيرندگان

 نيجريه؛ سوازيلند

  

سوازيلند قانون اعتباري مصرف كننده 
را تصويب كرد تا حقوق وام گيرندگان 

را براي بازرسي داده هاي خود 
 تضمين كند.

  

گسترش پوشش وام گيرندگان توسط 
 دفاتر اعتباري

  
  ماداگاسكار

در ماداگاسكار ثبت اعتبار موسسات 
مالي خرد با ثبت بانك ها تلفيق شده 

است،موجب گسترش پوشش وام 
گيرندگاني كه اطالعات اعتباري ثبت 

  شده دارند شده است.
      حمايت از سرمايه گذاران خرد

گسترش نقش سهامداران در مديريت 
  شركت

 آذربايجان؛ بوتان؛ برونئي دارالسالم؛
جيبوتي؛ جمهوري عربي؛ فرانسه؛ 

  گرجستان؛ اندونزي؛
قزاقستان؛ ليتواني؛ مالزي؛ نپال؛ 
رواندا؛ عربستان سعودي؛ تايلند؛ 

 ازبكستان

  

ليتواني قوانيني را تصويب كرد كه به 
افشاي اطالعات در مورد مديران 

اعضاي هيئت مديره و همچنين ،
اطالعات اوليه در مورد اشتغال اوليه 

 است.نياز آنها 
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دسترسي پيشرفته به اطالعات 
  اقدامات سهامداران

كاستاريكا؛ جيبوتي؛ گرجستان؛ 
 دقزاقستان؛ لوكزامبورگ؛ رواندا؛ تايلن

  

لوكزامبورگ قوانيني را تصويب كرده 
ها سهامداراني كه است كه طبق آن

درصد از سهام شركت را  ١٠حداقل 
دارا هستند،بايد اسناد مربوط به 

  ارائه دهند. معامالت خود را
  
  
  
  

افزايش نياز به افشاي اطالعات طرفين 
  معامله

كاستاريكا؛ جيبوتي؛ هند؛ عربستان 
 سعودي؛ اوكراين

  

كاستاريكا قوانيني را به تصويب 
رسانده است كه طبق آن اعضاي 

هيئت مديره اي كه منافع شخصي در 
يك معامله دارند اجازه شركت در راي 

 گيري هارا ندارند.

  

  مسئوليت مدير افزايش
 ؛جيبوتي؛ هند؛ لوكزامبورگ؛ جيبوتي

 پاكستان

  

است كه جيبوتي قانوني تصويب كرده
مديران دهد ه ميبه سهامداران اجاز

ي (و همچنين ديگر اعضامندعالقه
هيئت مديره) مسئوليت پرداخت 

زيان حاصل از يادريافت سود يا 
  باشند.را داشتهمعامالت 

      سهولت پرداخت ماليات

  معرفي يا بهبود سيستم الكترونيكي

دور؛ بوتسوانا؛ برونئي دارالسالم؛ السالوا
؛ هند؛ اندونزي؛ كنيا؛ ليتواني؛ مالديو
مراكش؛ نيوزيلند؛ فيليپين؛ رواندا؛ 

عربستان سعودي؛ اروگوئه؛ ازبكستان؛ 
 ويتنام؛ زامبيا

  

السالوادور تمام ماليات دهندگان 
كسب و كار را مجاز به پرداخت 

ماليات بر درآمد ساالنه خود از طريق 
يكي از روش هاي الكترونيكي در 

يا پردازش  DETدسترس (نرم افزار 
 آنالين)كرده است.

  

  كاهش نرخ ماليات بر سود
 ژاپن؛ نروژ

  

، ٢٠١٦فوريه سال  ٥ژاپن در تاريخ 
را تصويب  ٢٠١٦ات اليحه اصالح مالي

كرد، كه نرخ ماليات بر درآمد شركت 
درصد به  ٢٥,٥ح ملي از را در سط
 كاهش مي دهد.درصد  ٢٣,٩
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كاهش ماليات كار و مشاركت هاي 
 اجباري

  

 ينبلژيك؛ فرانسه؛ ايتاليا؛ ژاپن؛ اوكرا

  

نرخ ثابت  ٢٠١٦اوكراين در سال 
براي ماليات مشاركت اجتماعي  ٪٢٢

كنند كه كارفرمايان پرداخت مي
تصويب كرده است.نرخ هاي قبلي از 

 متغيير بود. ٪٤٩,٧تا  ٪٣٦,٧٦

  

  كاهش ساير ماليات ها
 باهاما؛ اندونزي؛ تايلند؛ زامبيا

  

اندونزي ميزان ماليات بر درآمد 
در سال  ٪٢,٥به  ٪٥سرمايه را از 

  كاهش داده است. ٢٠١٦
  
  
  
 
  

ساده سازي فرايند ثبت ماليات يا 
  كاهش تعداد يا مبلغ ماليات

؛ چين؛ هند؛ ايتاليا؛ نيجريه؛ موريتاني
 پاالئو؛ اوكراين

  

استاندارد هاي  ٢٠١٦هند در سال 
) را ICDSمحاسبه و افشاي درآمد (

براي استاندارد كردن روش هاي 
حاسبه درآمد مشمول ماليات و ساير م

مالياتي  استانداردهاي حسابداري
استاندارد معرفي كرد. با توجه به 
استفاده از نرم افزار مديريت منابع 

)، جمع آوري ERPانساني مدرن (
داده ها در هند به صورت خودكار 

 صورت گرفت.

  

معرفي سيستم حسابرسي مالي مبتني 
  بر ريسك

 السالوادور؛ تايلند

  

تايلند سيستم جديد مبتني بر ريسك 
براي مميزي  را براي انتخاب شركت

به اجرا در  ٢٠١٦مالياتي در سال 
آورد. اين سيستم مميزي مالياتي در 

موارد گزارش يك خطا يا عدم 
پرداخت بدهي هاي مالياتي ناچيز را 

 به حساب نمي آورد.
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معرفي محدوديت زماني براي 
  بازپرداخت ماليات بر ارزش افزوده

  سنگال

در سنگال طبق قانون مجاز است كه 
خت ماليات بر ارزش افزوده بازپردا

روز از زمان دريافت ماليات  ٩٠ظرف 
بر اساس اسناد ماليات دهندگان 

پرداخت شود و درخواست بازپرداخت 
 اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده بايد

روز از تاريخ درخواست  ٣٠در ظرف 
ارائه شده باشد. اين تغييرات در عمل 

 است.اعمال شده

  
      مرزيسهولت تجارت برون 

معرفي يا بهبود ارسال و پردازش 
  الكترونيكي اسناد صادرات

بوليوي؛ بوتسوانا؛ برزيل؛ برونئي 
 دارالسالم؛ كابو وود؛ كومور، ماالوي؛
موريتيوس؛ عمان؛ پاكستان؛ سيرا 

 & Nevisلئون؛ سري النكا؛ 
St.Kitts  ؛ سوازيلند؛ تايوان، چين؛

 اوگاندا؛ ويتنام؛ زامبيا

  

گمركي خودكار خود  بوليوي سيستم
)SUMA را ارتقا داد و زمان انطباق (

دائمي را براي صادرات كاهش داد. 
زامبيا سيستم مديريت سنتي خود را 

در سراسر كشور محدود و اجازه 
 پرداخت الكترونيكي را داد.

  
  
  
  

معرفي يا بهبود ارسال و پردازش 
 الكترونيكي اسناد واردات

  

سالم؛ بوليوي؛ برزيل؛ برونئي دارال
 كابوروود؛ كومور؛ اندونزي؛ جامائيكا؛

كنيا؛ ماالوي؛ موريس؛ عمان؛ 
پاكستان؛ سري النكا؛ سوازيلند؛ 

 ويتنام؛ زامبيا

  

با توجه به پيشرفت هايي كه در 
سيستم عامل هاي گمركي مربوط به 
آن انجام شده است، كابوروود و كنيا 
هر دو مدت زمان انطباق مستندات 

اند. كاهش داده ساعت ٢٤وارداتي را 
برزيل با افزايش سيستم هاي گمركي 

ساعت زمان  ٧٢الكترونيكي به كاهش 
 است.تحويل مستندات وارداتي رسيده

  

تقويت حمل و نقل يا زيرساخت بندر 
 براي صادرات

  

آنگوال؛ هند؛ مالزي؛ موريتاني؛ 
موريس؛ موزامبيك؛ پاكستان؛ قطر؛ 
 فدراسيون روسيه؛ سنگاپور؛ اوگاندا

  

آنگوال بندر لوواندا را بهبود بخشيد،كه 
موجب بهبود فرآيندهاي اداره و 
- كاهش زمان هماهنگي مرزهاشده

است. فدراسيون روسيه يك بندر 
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عميق آب در سواحل خليج فنالند 
احداث كرده است كه موجب، افزايش 
رقابت و كاهش هزينه هاي مرزي در 

  پترزبورگ شده است.بندر سنت 

ل يا زيرساخت بندر افزايش حمل و نق
 براي واردات

  

آنگوال؛ هند؛ مالزي؛ موريتاني؛ 
موريس؛ پاكستان؛ قطر؛ فدراسيون 

 روسيه؛ سنگاپور

  

قطر با افتتاح بندر حمد واردات را 
توسعه بنادر  تسهيل كرده است.

موجود در سنگاپور و مالزي فرآيند 
- هرا بهبود بخشيد هامديريت ترمينال

 .است

  

براي صادرات و مديريت گمرك 
  واردات

دور؛ بوتسوانا؛ برونئي دارالسالم؛ السالوا
 اتيوپي؛ هند؛ موريتاني؛ موريس؛ سانتا

وينسپين؛ عربستان سعودي؛ 
 سيرالئون؛ ويتنام

  

السالوادور تعداد افسران گمرك را 
براي ترخيص و بازرسي افزايش 

داد،كه موجب كاهش زمان هماهنگي 
تعداد است. موريتيوس مرزها شده

بازرسي هاي مزاحم را كاهش داد، كه 
ساعت كاهش زمان هماهنگي  ١٠با 

 است.صادرات و واردات همراه بوده

  
      سهولت اجراي قراردادها

تغييرات قابل توجه در مورد قوانين 
  اجرايي اعمال شده

؛ گايانا؛ قزاقستان؛ نيكاراگوئه؛ سنگال
صربستان؛ جمهوري اسلواكي؛ اسپانيا؛ 

 ويتنام

  

نيكاراگوئه و جمهوري اسلواكي هر 
ند. اهكدام قوانين مدني معرفي كرد

صربستان قانون جديد اجرايي را 
كه مسئوليت  استهتصويب كرد

  دهد.عوامل اجرايي را گسترش مي 
  
  
  

گسترش اتوماسيون اداري با معرفي 
 پرداخت الكترونيكي

  

آذربايجان؛ مجارستان؛ موريتاني؛ 
 رواندا؛ تايلند

  

آذربايجان، مجارستان و تايلند 
سيستم هاي پرداختي را به صورت 

 واند. موريتاني الكترونيكي اجرا كرده
رواندا تصميمات را در همه سطوح در 
موارد تجاري در دسترس عموم قرار 

 اند.داده
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توسعه سيستم مديريت پروند ه 
  الكترونيكي

برونئي دارالسالم؛ هند؛ ناميبيا؛ 
 عربستان سعودي

  

 برونيه دارالسالم، ناميبيا و عربستان
سعودي سيستم هاي الكترونيكي را 

 اند.معرفي كرده

  

 معرفي نرم افزار الكترونيكي

  
 ناميبيا؛ سوئيس؛ تايوان، چين

  

ناميبيا، سوئيس، تايوان و چين 
سيستم هاي پرونده الكترونيكي را 
براي پرونده هاي تجاري معرفي 

توانند  اند، وكالي دادگستري ميكرده
درخواست هاي اوليه را به صورت 

 آنالين ارسال كنند.

  

معرفي يا گسترش دادگاه هاي 
  تخصصي كسب و كار

  بوتان
بوتان يك مجتمع ويژه براي حل 

 اختالفات تجاري معرفي كرد.

  

گسترش چارچوب حل و فصل 
  اختالفات

  ويتنام

- ويتنام قانون جديدي را تنظيم كرده

نه را است كه ميانجگري داوطلبا
 كند.تنظيم مي

  
      سهولت حل و فصل ورشكستگي

  بهبود احتمال سازماندهي موفق

آذربايجان؛ كابو ورد جمهوري 
دومينيكن؛ گرجستان؛ گرانادا؛ هند؛ 

ند؛ كوزوو؛ ليبريا؛ ماالوي؛ پاناما؛ تايل
 امارات متحده عربي

  

كابو وود امكان پرداخت بدهي را بعد 
فراهم از آغاز اقدامات ورشكستگي 

  است.كرده

  معرفي روند بازسازي جديد

كابوورد؛ جمهوري دومينيكن؛ گرانادا؛ 
 هند؛ كوزوو؛ ليبريا؛ ماالوي؛ پاناما؛

 سنگاپور؛امارات متحده عربي

  

امارات متحده عربي گزينه اي براي 
سازماندهي مجدد سازمان ها را به 

عنوان جايگزين براي انحالل معرفي 
  است.كرده
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  حقوق طلبكاران تقويت

آذربايجان؛ كابوورد؛ جمهوري 
دومينيكن؛ گرجستان؛ گرانادا؛ كوزوو؛ 

 ليبريا؛ پاناما

  

جمهوري دومينيكن به اعتبار 
دهندگان حق اعتراض به تصميم 

هايي كه از اهميت ويژه اي 
دهد، مانند فروش برخوردارند مي

دارايي هاي قابل توجه بدهكار در 
 .جريان رسيدگي به ورشكستگي

  

بهبود مقررات قراردادها در زمان 
  ورشكستگي

آذربايجان؛ كابوورد؛ جمهوري 
دومينيكن؛ گرجستان؛ كوزوو؛ ليبريا؛ 

 ماالوي؛ پاناما؛ امارات متحده عربي

  

ليبريا معامالت ترجيحي و كم ارزش 
را كه قبل از آغاز رسيدگي به 

ورشكستگي به پايان رسيده است را، 
 ممنوع كرد.

  

  مديران ورشكستگيتنظيم حرفه 
 هند؛ ليبريا؛ ماالوي؛ پاناما

  

ماالوي حرفه ي مديران ورشكستگي 
را، از جمله وظايف، قدرت و بدهي 

 ها را، تنظيم مي كند.هاي آن

  
      تغييرات قوانين كار

 تغيير قوانين استخدام و دوره آزمايشي

  

 فنالند؛ مغولستان؛ پورتوريكو (اياالت
 متحده آمريكا)

  

(اياالت متحده) حداكثر پورتوريكو 
طول دوره آزمايشي را براي كارمندان 

 است.دائمي افزايش داده

  

 اصالح مقررات ساعت كاري

  

آلباني؛ بوسني و هرزگوين؛ جمهوري 
دموكراتيك كنگو؛ كيريباتي؛ تايوان، 

 چين؛ تاجيكستان

  

كريباتي قوانين را براي تعداد 
ساعتهاي كاري در روز و حداكثر 

ي كاري در هر هفته تعداد روزها
 تنظيم كرده است.

  

  تغيير قوانين فراواني و هزينه
.)؛ U.Sباهاما؛ كيريباتي؛ پورتوريكو (
 سنگاپور؛ تاجيكستان

  

سنگاپور مقرراتي را تصويب كرده كه 
كارفرمايان در هنگام پايان دادن به 

كارگر غيرنظامي، بايد به  ٩گروهي از 
 وزارت نيروي كار اطالع بدهند.

  
اصالح قوانين حمايت از كارگران و 

 مزاياي اجتماعي

  

آلباني؛ كلمبيا؛ جمهوري دومينيكن؛ 
هند؛ كيريباتي؛ لتوني؛ پاراگوئه؛ 

پورتوريكو (اياالت متحده آمريكا)؛ 

اياالت متحده (لس آنجلس) 
دستورالعمل پرداخت غرامت را به 
تصويب رساند، و حداكثر شش روز 
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 اياالت متحده

  
پرداخت حقوق بيمار را كاري براي 

طبق درخواست شفاهي يا كتبي يك 
 كارمند ارائه مي دهد.
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  کارفرما:

  اداره کل اقتصاد و دارایی استان فارس
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  مقدمه

گذاري و بازدهی آن و در نتیجه باالبردن رمایها توجه به اهمیت فضاي مناسب کسب و کار در افزایش جذابیت سب

گذاري در کشورهاي جهان صورت گرفته هاي زیادي در راستاي ایجاد فضاي مناسب سرمایهرشد اقتصادي، تالش

ست. عالوه شاخص ا سب وکاربر  شاخص پایش محیط ک سب و کار،  شور ایران هاي جهانی ک سط مجلس  ک تو

شده است. در فصل سوم و چهارم ایرادات مربوط نایع، معادن و کشاورزي ارائه اتاق بازرگانی، ص و شوراي اسالمی

شاخص شرایط هاي مرکز پژوهشبه  شاورزي با توجه به  صنایع، معادن و ک شاخص اتاق بازرگانی،  هاي مجلس و 

ل هاي قبهاي غیر مولد بررســی شــد. در این فصــل با توجه به مبانی بیان شــده در فصــلاقتصــاد ایران و بخش

شنهادي سرمایهشاخص پی شده با توجه به نظر خبرگان و  شاخص طراحی  سپس  شده و  سی اي ارائه  گذاران برر

  شود.می

  

  طراحی شاخص جدید -1

ارائه  مجلس يمرکز پژوهش ها يهاکسب و کار گزارش طیمح شیمربوط به شاخص پا يهامولفه) 1در جدول (

  شده است.

  

 مجلس يمرکز پژوهش ها يهاگزارش ش محیط کسب و کارشاخص پایمولفه هاي مربوط به  ):1( جدول

  مولفه ها

  هامشکل دریافت تسهیالت از بانک

  میضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالي تأمین سرمایه از بازار غیررس

  هاي حکومتیوجود مفاسد اقتصادي در دستگاه

  وقع بدهی خود به پیمانکارانها و مؤسسات دولتی به پرداخت به متعهدي شرکتبی

  هاي مشتریان و همکارانبرگشت چک

  نرخ باالي بیمه اجباري نیروي انسانی

  تهاي قرارداد به انجام تعهداها و اجبار طرفضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت
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  مولفه ها

  عرضه کاالهاي خارجی قاچاق در بازار داخلی

  گذاريد و سرمایهثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولیبی

  تولید کاالهاي غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار

  محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروي کار

  زیاد بودن تعطیالت رسمی

  گذاري غیرمنطقی محصوالت تولیدي توسط دولت و نهادهاي حکومتیقیمت

  و واردات مواد اولیه اي صادرات محصوالتموانع تعرفه

  المللی علیه کشورمانهاي بیناعمال تحریم

  ثباتی در قیمت مواد اولیهبی

  تعرفه پایین کاالهاي وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصوالت رقیب خارجی در بازار

  تمایل مردم به خرید کاالهاي خارجی و تقاضاي کم براي محصوالت ایرانی مشابه

  فناوري مورد نیازفقدان دسترسی به 

  کنندهضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف

  هاي حمل و نقلضعف زیرساخت

  دیدهکمبود نیروي انسانی ماهر و آموزش

  هاي تأمین برقضعف زیرساخت



 ییان و شناسامولد است ریکسب و کار مولد و غ طیمح یبررس

  بر آن رگذاریمولفه ها و عوامل تاث

  
 

    Page 6 of 28 شماره قرارداد :   کسب و کار يفضا هايشاخص نییمرحله پنجم: تع 

 

6 

 

عادن و م ع،یصنا ،یاتاق بازرگان يهاکسب و کار گزارش طیمح شیمربوط به شاخص پا يهامولفه) 2در جدول (

  ارائه شده است.ي کشاورز

  

 يمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان يهامربوط به گزارش شاخص پایش محیط کسب و کارمولفه هاي ): 2( جدول

 هاي پیمایشیمولفه

  عدم استقبال از نوآوري

  اي از قوانینهاي سلیقهبرداشت

  هاي قراردادتعهدي طرفبی

  هاثباتی سیاستبی

  های قیمتثباتبی

  گیرانه در ادارات کارهاي سخترویه

  تمایل خرید کاالهاي خارجی

  تولید کاالهاي غیراستاندارد

  هارقابت غیرمنصفانه شرکت

  هاي غیرمنصفانه و دریافت مالیاترویه

  هادشواري تامین مالی از بانک

  فقدان یا شفاف نبودن اطالعات

  هاي حمل و نقلضعف زیرساخت

  ها در رسیدگی به شکایاتگاهضعف داد

  وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت

  ضعف نظام توزیع

  عرضه کاالهاى قاچاق

  هاى تولیدفقدان یا نقص خوشه

  گذاري نهادهاي حاکمیتیقیمت

  کارگریزي عمومی

  کمبود تقاضاي مؤثر در بازار

  هاي مورد نیازکمبود فناوري
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 هاي پیمایشیمولفه

  کمبود نیروي کار ماهر

  هاي دسترسی به ارتباطاتیتمحدود

  محدودیت دسترسی به برق

  محدودیت دسترسی به سوخت

  مفاسد مالی و ادارى

  موانع اداري کسب وکار

  

ـــاخص مرکز پژوهش )3( در جدول ـــی دو ش ـــنا ،یاتاق بازرگانهاي مجلس و مولفه هاي پیمایش معادن و  ع،یص

  .ها مشخص شده استالیل بیان شده در ستون توضیحو شاخص بهتر با توجه به د ي با هم مقایسه شدهکشاورز

  

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگانهاي مجلس و مولفه هاي پیمایشی دو شاخص مرکز پژوهشمقایسه  )3( جدول

  يکشاورز

مولفه هاي شاخص فضاي کسب و کار مرکز 

 پژوهشهاي مجلس

مولفه هاي شاخص فضاي کسب وکار اتاق 

  توضیحات  بازرگانی

  

کار نحوه استقبال همکاران و مشتریان از نوآوري و ابت

  اضافه شده  در ارائه خدمات و محصول

  

قوانین و مقررات توسط  اي ازهاي سلیقهبرداشت

  اضافه شده   ماموران محیط زیست، شهرداري، گمرك، بهداشت و ...

ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به تعهدي شرکتبی

 موقع بدهی خود به پیمانکاران

هاي قرارداد به اجراي تعهدات و تعهدي طرفبی

  هایشانوعده

این شاخص عام تر 

از دو شاخص قبلی 

ظر بوده و از این ن

  قوت است.

رانهاي مشتریان و همکابرگشت چک    

گذاريثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایهبی  

هاي ها، قوانین و مقررات و رویهثباتی سیاستبی

  اجرایی ناظر به کسب و کار

این شاخص عام تر 

از شاخص قبلی بوده 

و از این نظر قوت 

  است.



 ییان و شناسامولد است ریکسب و کار مولد و غ طیمح یبررس

  بر آن رگذاریمولفه ها و عوامل تاث

  
 

    Page 8 of 28 شماره قرارداد :   کسب و کار يفضا هايشاخص نییمرحله پنجم: تع 

 

8 

 

مولفه هاي شاخص فضاي کسب و کار مرکز 

 پژوهشهاي مجلس

مولفه هاي شاخص فضاي کسب وکار اتاق 

  توضیحات  بازرگانی

هیثباتی در قیمت مواد اولبی  

مواد اولیه و  بینی بودن قیمتثباتی و غیرقابل پیشبی

  محصوالت

به جز قیمت مواد 

اولیه به قیمت 

محصوالت هم توجه 

شده و یک قوت 

  است.

 محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروي کار

گیرانه در اداره هاي کار و بیمه تامین هاي سخترویه

  اجتماعی براي مدیریت نیروي انسانی

این شاخص عام تر 

از دو شاخص قبلی 

بوده و از این نظر 

  قوت است.

   نرخ باالي بیمه اجباري نیروي انسانی
ي تمایل مردم به خرید کاالهاي خارجی و تقاضاي کم برا

 محصوالت ایرانی مشابه

رغبتی به تمایل عمومی به خرید کاالهاي خارجی و بی

  مشابه است  خرید محصوالت ایرانی

دون باالهاي غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً تولید ک

 محدودیت آن به بازار

تقلبی  تولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهاي غیراستاندارد و

  مشابه است  در بازار

  

ها و موسسات دولتی یا وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت

  اضافه شده  شبه دولتی در بازار

  اضافه شده  الیاتهاي ناعادالنه ممیزي و دریافت مرویه  

هامشکل دریافت تسهیالت از بانک   مشابه است  هادشواري تامین مالی از بانک 

  

لیت فقدان یا شفاف نبودن اطالعات مورد نیاز براي فعا

  اضافه شده  اقتصادي

هاي حمل و نقلضعف زیرساخت  

اي، ریلی، جادههاي حمل و نقل (ضعف زیرساخت

  استمشابه   هوایی، دریایی و بندري)

ها و اجبار ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت

جام تعهداتهاي قرارداد به انطرف  

ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر ضعف دادگاه

  مشابه است  متجاوزان به حقوق دیگران

  

دادي وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تع

  اضافه شده  از رقبا در بازار

توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست  ضعف نظام

کنندهمصرف   ضعف نظام توزیع و مشکل رساندن محصول به بازار 

به لحاظ مفهوم 

اقتصادي بازار این 

تغییر ایراد دارد و 

بازار را به مفهوم 

مکانی در نظر گرفته 



 ییان و شناسامولد است ریکسب و کار مولد و غ طیمح یبررس

  بر آن رگذاریمولفه ها و عوامل تاث

  
 

    Page 9 of 28 شماره قرارداد :   کسب و کار يفضا هايشاخص نییمرحله پنجم: تع 

 

9 

 

مولفه هاي شاخص فضاي کسب و کار مرکز 

 پژوهشهاي مجلس

مولفه هاي شاخص فضاي کسب وکار اتاق 

  توضیحات  بازرگانی

است. یک نقطه 

  ضعف است.

  مشابه است  محصوالت قاچاق در بازار ایرانعرضه کاالها و  عرضه کاالهاي خارجی قاچاق در بازار داخلی

  

، فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه

  اضافه شده  تولید و عرضه یک محصول در بازار

گذاري غیرمنطقی محصوالت تولیدي توسط دولت قیمت

 و نهادهاي حکومتی

هاي غیرمنطقی نهادهاي حاکمیتی در تعیین دخالت

  قیمت در بازار

شاخص عام تر این 

از شاخص قبلی بوده 

و از این نظر قوت 

  است.

  کارگریزي عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه زیاد بودن تعطیالت رسمی

این شاخص عام تر 

از شاخص قبلی بوده 

و از این نظر قوت 

  است.

  اضافه شده  کمبود تقاضا در بازار  

  نوین و تجهیزات  مورد نیاز هايکمبود فناوري فقدان دسترسی به فناوري مورد نیاز

این شاخص عام تر 

از شاخص قبلی بوده 

و از این نظر قوت 

  است.

دیدهکمبود نیروي انسانی ماهر و آموزش   مشابه است  کمبود نیروي کار ماهر 

  

از آنجا که ي مربوط به فضاي کسب و کار بخش مولد مشخص شده است. مولفه 29) 3اساس اطالعات جدول (بر 

ها و همیت شاخصاو در اقتصاد همیشه بخش غیر مولد توجه نشده فضاي کسب و کار  شاخصها به در این مولفه

تنها توجه از این رو همانطور که در فصل چهارم توضیح داده شد،  ؛بیشتر از مقادیر مطلق استنسبی  هايبازدهی

زیر رچوب محیط اقتصادي و نهادي و این رو در چاتواند گویا باشد. از به فضاي کسب و کار بخش مولد نمی

 ساختار، عیتوز ساختار، دیتول ساختار، به بازار یدسترس، ها رساختیز، یمال طیمح، اقتصاد کالن طیمحهاي بخش

 طیمح، ییو رانت جو یمال فساد، یرسم ریغ ساختار، ییاجرا ساختار، ییو قضا یحقوق طیمح، يا مهیو ب یاتیمال

 ارائه شده است.  )4هاي فضاي و کسب و کار مولد و غیر مولد به شرح جدول (شاخص دولت ساختارو  یفرهنگ
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هاي قبلی وجود دارد، در شاخص طراحی شده در مولفه با رنگ سبز در جدول زیر در شاخص 29) 4جدول (در 

اي فضاي کسب و کار غیر مولد است به شاخص مولفه جدید که عمدتا مربوط به سنجش مقایسه 20این تحقیق 

  اضافه شده است که در جدول زیر با رنگ زرد مشخص شده است.

  

  و کسب و کار مولد و غیر مولد هاي فضايشاخص: )4جدول (

  مولفه ها شاخص ها محیط

محیط 

  اقتصادي

  محیط اقتصاد کالن

  مواد اولیه و محصوالت بینی بودن قیمتیشثباتی و غیرقابل پبی

  کشورمان هیعل یالمللنیب يهامیل تحراعما

  ریسک زیاد در سرمایه گذاري و بازدهی آن

  رکود اقتصادي

  محیط مالی

  هادشواري تامین مالی از بانک

  محدودیت هاي تامین مالی از منابع غیر بانکی

  زیرساخت ها

  بندري) اي، ریلی، هوایی، دریایی وهاي حمل و نقل (جادهضعف زیرساخت

  و اینترنت هاي دسترسی به شبکه تلفن همراهمحدودیت

  محدودیت دسترسی به آب

  محدودیت دسترسی به سوخت (برق، گاز، گازوئیل و...)

  دسترسی به بازار

  ي حاکمیتی در تعیین قیمت در بازارهاي غیرمنطقی نهادهادخالت

  کمبود تقاضا در بازار

  حصار طلبیعدم وجود بازار رقابتی و ان

  ساختار تولید

  تولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهاي غیراستاندارد و تقلبی در بازار

  ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازاروجود رقابت غیرمنصفانه شرکت

  وجود رقابت غیرمنصفانه بین بخش مولد و غیر مولد در تولید

  کنندهاندن محصول به دست مصرفضعف نظام توزیع و مشکالت رس  ساختار توزیع
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  مولفه ها شاخص ها محیط

  ارفقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در باز

  هزینه هستند وجود گروه هاي اضافه در شبکه توزیع که با انحصار و داللی صرفا افزایش دهنده

محیط 

  نهادي

ساختار مالیاتی و بیمه 

  اي

  میزي و دریافت مالیاتهاي ناعادالنه مرویه

  فقدان کنترل مالیاتی بر درآمدهاي کسب شده در بخش غیر رسمی

محیط حقوقی و 

  قضایی

  کسب و کار هاي اجرایی ناظر بهها، قوانین و مقررات و رویهثباتی سیاستبی

  ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگرانضعف دادگاه

  نین بازدارنده در حوزه ي فعالیت هاي غیر رسمیضعف قوا

  ضعف قوانین بازدارنده در حوزه ي فعالیت هاي غیر مولد از جمله داللی

  ساختار اجرایی

اي از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداري، گمرك، هاي سلیقهبرداشت

  بهداشت و ... 

  هایشانتعهدات و وعده هاي قرارداد به اجرايتعهدي طرفبی

  هاي اجراییموانع در فرایندهاي  اداري و اخذ مجوزهاي کسب وکار در دستگاه

  وجود مافیا در فعالیت هاي اقتصادي و عدم اجازه سیستمی به ورود سایر افراد

  عدم وجود فرایندهایی براي جلوگیري از فعالیتهاي غیر رسمی

  لوگیري از فعالیتهاي غیر مولدعدم وجود فرایندهایی براي ج

  ساختار غیر رسمی

  عرضه کاالها و محصوالت قاچاق در بازار ایران

  بازدهی باالتر فعالیت در بخش غیررسمی

  اندازه بزرگ بخش غیر رسمی 

فساد مالی و رانت 

  جویی

  فقدان یا شفاف نبودن اطالعات مورد نیاز براي فعالیت اقتصادي

  امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادي از رقبا در بازاروجود انحصار، 

  هاي حکومتیوجود مفاسد اقتصادي در دستگاه

  محیط فرهنگی

  نحوه استقبال همکاران و مشتریان از نوآوري و ابتکار در ارائه خدمات و محصول

  رغبتی به خرید محصوالت ایرانیتمایل عمومی به خرید کاالهاي خارجی و بی

  کارگریزي عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه

  شودرانت جویی نوعی زرنگی و ارزش محسوب می
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  مولفه ها شاخص ها محیط

  پذیرش عمومی فعالیت هاي رانت جویانه و فسادزا در فرهنگ عمومی 

  پذیرش عمومی فعالیت هاي غیر مولد در فرهنگ عمومی 

  ساختار دولت

  بخش خصوصیبی نیازي بودجه دولت در سال هاي متوالی به 

  ساختار بزرگ دولت و عدم اجازه رشد به بخش خصوصی مولد

  ه اصلی دولتورود دولت به فعالیت هاي مرتبط به بازار و ضعف در فعالیت هاي مربوط به وظیف

محیط فناوري و 

  نوآوري
  هاي نوین و تجهیزات  مورد نیازکمبود فناوري

  سرمایه انسانی

  کمبود نیروي کار ماهر

  بازدهی پایین فعالیت هاي مولد و عدم تمایل کار نیروهاي حرفه اي در این بخش
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  شده  یشاخص طراحارزیابی  - 2

ابتدا شاخص یعنی . کنداستفاده میپیمایشی  -توصیفیاز روش پژوهش حاضر  ،ارزیابی شاخص طراحی شدهراي ب

نظران صاحباخذ نظر جهت شود. گذاري میگذاران ارزشنظر سرمایه أساسبا نظر خبرگان نهایی شده و سپس بر 

سپس و  استفاده شده است. 1از تکنیک و روش دلفیدر خصوص شاخص طراحی شده گذاري در حوزه سرمایه

- ها ارزشنامه ارزشگذاري از فعالین کسب و کار نظر سنجی و هر یک از مولفهنهایی شده در قالب پرسششاخص

 گذاري شده است.

  

  حجم نمونه براي گروه دلفی (تعداد خبرگان)

نفر به عنوان خبره براي دور نخست دلفی برگزیده شدند. در ادبیات مربوط به روش دلفی،  12در این پژوهش، 

در پژوهش خود  3). ملن2004، 2نظر می گیرند(اکلی و  پاولوسکینفر در  18تا  10معموالً تعداد خبرگان را بین 

دول جهاي گوناگون پرداخته که در براي تعیین تعداد مناسب براي اعضاي گروه دلفی(خبرگان)، به مرور پژوهش

  به برخی از آنها اشاره می شود. )5(

  ): تعداد نمونه در روش دلفی5(جدول 

  نمونهتعداد   محقق

  7داقل ح  )1978( 4لینسون

  12تا  8  )1984( 5رزا و ارتوالنوکاوالی اسفو

  12-7  )2002( 6فیلیپس

  1394نظري،  نبع:م

                                                 
1 Delphi Method 
2 Okli & Pawlowski 
3 Mullen 
4 Linstone 
5 Cavalli – Sforza & Ortolano 
6 Phillips 
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  حجم نمونه براي سرمایه گذاران

عال در گذاران فگذاران و فعالین صنوف مختلف مستقر در شهرك صنعتی شیراز و دیگر سرمایهتعداد سرمایه

ژوهش را نفر بوده که جامعه آماري پ 1200 هاي مختلف در محدوده استان فارس و شهر شیراز، حدوداً زمینه

پرسشنامه  ردنکتشکیل می دهند. با توجه به اینکه تنها برخی از این افراد، داراي تمامی شرایط الزم براي پر 

ن پرسشنامه ردکه با روش هدفمند قضاوتی، هر کسی را که داراي شرایط الزم براي پر کهستند، تصمیم بر آن شد 

  اشند:  هاي زیر ب. افراد واجد شرایط برگزیده شده، حتی االمکان باید داراي ویژگیماست را مشخص نمایی

 گذاريتوانایی مالی براي انجام سرمایه 

 ایران یا دنیا چه در دیگر مناطق (چه در استان فارس و اري یا مذاکره براي انجام پروژهگذسابقه سرمایه( 

 نگذاري و انواع آآگاهی کامل از مفهوم سرمایه 

  

  7روش دلفی

که بر روي یک پروژه ، هنگامی9و همکارانش در شرکت رند 8، توسط االف هلمر1950روش دلفی، در اوایل دهه 

). نام دلفی، از نام پیشگویی در یونان باستان گرفته شده که می 2007، 10کردند، ایجاد شد(یوسفمیار دفاعی ک

بینی کند. این روش، شامل گردآوري نظرات خبرگان می شود که ابتدا توسط ارتش براي توانسته آینده را پیش

). هرجا که به کارگیري 11،2007ینام و ردمنبینی تأثیرهاي احتمالی جنگ اتمی به کار گرفته شد (تنگاراتپیش

(در حوزه مورد نظر) ضروري باشد، استفاده از دلفی مفید خواهد 12ايها و نظرات خبرگان و شاغالن حرفهقضاوت

                                                 
 نوشته شده است. 1394. این بخش بر اساس نظري،  7

8Olaf Helmer   
9 Rand Corporation 
10 Yousuf  
11 Thangaratinam & Redman  
12 Practitioner 
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بود. دلفی، یک فرآیند گروهی است که شامل ارتباط متقابل میان پژوهشگر و گروهی از خبرگان شناسایی شده، 

). دلفی روشی است 2007شخص است که معمول از راه پرسشنامه اجرا می شود(یوسف، در ارتباط با موضوعی م

اي که فرآیند مورد نظر به افراد گروه اجازه دهد که با یک مشکل براي ساختاردهی فرآیند ارتباط گروهی، به گونه

پذیر است که شرایط امکان، زمانی »ارتباط ساختار یافته«پیچیده روبرو شوند و به آن بپردازند. دستیابی به این 

  ):13،2002زیر وجود داشته باشند(لینستون و تراف

  روشی براي ارائه بازخور درباره اطالعات و دانش دریافت شده از خبرگان، وجود داشته باشد. .1

 روشی براي ارزیابی نظر خبرگان وجود داشته باشد. .2

 خبرگان فرصت داشته باشند تا دیدگاه خود را تغییر دهند. .3

 س ماندن خبرگانناشنا .4

پدیده «نیبیاي براي پیشگرچه عده اي، دلفی را به علت کاربرد چشمگیري که در حوزه پیش بینی دارد، رویه

ه یا به درستی کهاي به روز یا داده هاي تاریخی گردآوري داده«هاي دیگر چوندانند، اما دلفی در حوزهمی» ها

هاي و انگیزه هاي واقعیشفاف سازي و ایجاد تمایز میان انگیزه«و» شناخته شده نیستند یا در دسترس نمی باشند

اي زیر، نیاز به ). معموالً یک یا تعداد بیشتري از ویژگی ه2002باشد(لینستون و تراف،می» هاادراك شده انسان

 ):2002کارگیري دلفی را آشکار می کند(لینستون، تراف و هلمر،

ز قضاوت اهاي تحلیلی دقیق، قابل سازگاري نیست اما می تواند مسأله مورد بررسی، به سادگی با تکنیک  .1

  نظر جمعی، بهره مند شود.

چندانی با  افرادي که قرار است در آزمون این مسأله پیچیده و جامع، نقش داشته باشند، درگذشته ارتباط .2

 .ها را ارائه نمایندها و مهارتیکدیگر نداشته باشند تا بتوانند طیف متنوعی از تجربه

                                                 
13 Linstone & Turoff 
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 رو با آنها ارتباط برقرار کرد. رد مورد نیاز، بیشتر از تعداد معمول باشد که نتوان به صورت رو دتعداد افرا .3

 هاي گروهی را برگزار کرد.زمان و هزینه سبب شود که نتوان به صورت مرتب و منظم، جلسه .4

 هاي رودرو را افزایش داد.با کمک فرآیند ارتباط گروهی، بتوان اثر بخشی جلسه .5

 اعضا چنان شدید باشد که ناشناس بودن افراد باید تضمین شود.» هايدیدگاه«الفت میانمخ .6

بر جمع جلوگیري » اکثریت«یا » یک شخصیت خاص«ناهمگونی اعضاي گروه دلفی باید حفظ شود تا از تسلط .7

 ).2002شود(لینستون، تراف و هلمر،

  

  دور نخست دلفی

فرعی و دو دسته اصلی دسته  15گویه در  49، پرسشنامه اي شامل )4( در این دور، براساس عوامل ترکیبی جدول

 نفر بود، داده شد 12دور نخست دلفی، به خبرگان برگزیده این پژوهش، که تعدادشان در پرسشنامه این  است.

  مراجعه شود). 1(جهت مشاهده پرسشنامه پیوست 

  

  ) خالصه شده است.6نتایج بدست آمده از خبرگان در جدول (

  

  نتایج بدست آمده از خبرگان : )6جدول (

ل
ام

ع
 

ه 
بر

خ
1

  

ه 
بر

خ
2

  

ه 
بر

خ
3

  

ه 
بر

خ
4

  

بر
خ

ه 
5

  

ه 
بر

خ
6

  

ه 
بر

خ
7

  

ه 
بر

خ
8

  

ه 
بر

خ
9

  

ه 
بر

خ
10

  

ه 
بر

خ
11

  

ه 
بر

خ
12

  

ت
را

ظ
ن ن

گی
یان

م
  

1 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4/42 

2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4/08 
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ل
ام

ع
 

ه 
بر

خ
1

  

ه 
بر

خ
2

  

ه 
بر

خ
3

  

ه 
بر

خ
4

  

بر
خ

ه 
5

  

ه 
بر

خ
6

  

ه 
بر

خ
7

  

ه 
بر

خ
8

  

ه 
بر

خ
9

  

ه 
بر

خ
10

  

ه 
بر

خ
11

  

ه 
بر

خ
12

  

ت
را

ظ
ن ن

گی
یان

م
  

3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4/25 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4/08 

5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4/42 

6 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3/92 

7 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3/25 

8 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3/00 

9 3 3 2 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3/25 

10 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3/08 

11 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3/67 

12 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3/50 

13 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4/00 

14 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 5 3/92 

15 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4/25 

16 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4/58 

17 4 5 3 5 3 3 5 2 4 4 4 3 3/75 

18 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 5 3/42 

19 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4/08 

20 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4/17 

21 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4/33 

22 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4/33 

23 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3/83 

24 4 5 4 3 5 3 5 3 5 5 4 4 4/17 

25 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4/33 

26 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3/58 

27 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3/92 

28 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4/25 

29 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4/33 
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ل
ام

ع
 

ه 
بر

خ
1

  

ه 
بر

خ
2

  

ه 
بر

خ
3

  

ه 
بر

خ
4

  

بر
خ

ه 
5

  

ه 
بر

خ
6

  

ه 
بر

خ
7

  

ه 
بر

خ
8

  

ه 
بر

خ
9

  

ه 
بر

خ
10

  

ه 
بر

خ
11

  

ه 
بر

خ
12

  

ت
را

ظ
ن ن

گی
یان

م
  

30 4 5 4 4 5 3 5 3 5 5 4 4 4/25 

31 3 4 4 3 5 4 5 3 5 5 4 4 4/08 

32 4 5 4 5 5 3 5 3 4 5 4 4 4/25 

33 4 5 4 4 5 3 5 3 5 5 4 4 4/25 

34 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4/08 

35 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3/92 

36 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4/00 

37 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4/00 

38 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4/00 

39 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3/42 

40 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3/50 

41 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3/92 

42 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4/00 

43 4 4 5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4/08 

44 3 4 4 5 2 4 4 3 4 2 4 4 3/58 

45 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4/00 

46 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4/00 

47 3 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4/08 

48 2 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4/08 

49 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4/42 

  

قابل  هاي موثر بر فضاي کسب و کار توافق وجود دارد.مولفه به عنوان مولفه 49همه  بر روينتایج نشان می دهد 

) نسبت 3) یا متوسط (4)، زیاد (5خبرگان به عاملی درجه اهمیت خیلی زیاد ( %70صورتیکه حداقل  درذکر است 

  دهند، به این معنی است که بر روي آن عامل توافق میان خبرگان وجود داشته است.

  در دور نخست به دلیل جامع بودن عوامل، عواملی دیگري توسط خبرگان پیشنهاد نگردید.
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  دور دوم دلفی

این دور به دلیل اینکه هیچ عامل دیگري توسط خبرگان پیشنهاد نگردید. در این دور نیز هیچ یک از خبرگان در 

  نظر خود را تغییر نداد.

  

  تدوین پرسشنامه نهایی (پرسشنامه سرمایه گذاران)

م تمایل نشان دهنده یک عامل بود که ممکن است بر عدآن  مولفهبود که هر  مولفه 49پرسشنامه نهایی شامل 

ظري و نهایی سازي نسرمایه گذران به سرمایه گذاري در استان فارس مؤثر بوده باشد. این پرسشنامه براساس مدل 

   مراجعه شود). 2(جهت مشاهده پرسشنامه نهایی به پیوست  به دست آمد بوسیله خبرگان
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  بنديمعج - 3

  هاي فضاي کسب و کار ارائه شده است.در خصوص شاخصآمده  ) نتایج بدست7( جدولر د

  

  رهاي فضاي کسب و کانتایج بدست آمده در خصوص شاخص): 7(جدول 

 درجه  مولفه

 8/31  مواد اولیه و محصوالت بینی بودن قیمتثباتی و غیرقابل پیشبی

 7/8 هادشواري تامین مالی از بانک
 7/45 وجود رقابت غیرمنصفانه بین بخش مولد و غیر مولد در تولید

 7/38 هاي اجرایی ناظر به کسب و کارقررات و رویهمها، قوانین و ثباتی سیاستبی
 7/23 فقدان کنترل مالیاتی بر درآمدهاي کسب شده در بخش غیر رسمی

 7/16 ر بخش غیررسمیبازدهی باالتر فعالیت د
 7/11 بازدهی پایین فعالیت هاي مولد و عدم تمایل کار نیروهاي حرفه اي در این بخش

 7/03 ضعف قوانین بازدارنده در حوزه ي فعالیت هاي غیر مولد از جمله داللی
 6/95 ریسک زیاد در سرمایه گذاري و بازدهی آن

 6/93 هاي اجراییوکار در دستگاه موانع در فرایندهاي  اداري و اخذ مجوزهاي کسب
 6/89 رکود اقتصادي 

 6/85 عرضه کاالها و محصوالت قاچاق در بازار ایران

 6/84 تی یا شبه دولتی در بازارها و موسسات دولوجود رقابت غیرمنصفانه شرکت
 6/78 عدم وجود فرایندهایی براي جلوگیري از فعالیتهاي غیر مولد

 6/77 زاد کاالهاي غیراستاندارد و تقلبی در بازارتولید و عرضه نسبتا آ

 6/75 محدودیت هاي تامین مالی از منابع غیر بانکی
 6/74 وجود مافیا در فعالیت هاي اقتصادي و عدم اجازه سیستمی به ورود سایر افراد

 6/71 فقدان یا شفاف نبودن اطالعات مورد نیاز براي فعالیت اقتصادي
 6/67 ممیزي و دریافت مالیاتهاي ناعادالنه رویه

 6/63 ضعف قوانین بازدارنده در حوزه ي فعالیت هاي غیر رسمی
 6/63 هاي حکومتیوجود مفاسد اقتصادي در دستگاه

 6/56 عدم وجود فرایندهایی براي جلوگیري از فعالیتهاي غیر رسمی
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 درجه  مولفه

 6/55 دیگرانه شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق ها در رسیدگی بضعف دادگاه
 6/45 دولت ورود دولت به فعالیت هاي مرتبط به بازار و ضعف در فعالیت هاي مربوط به وظیفه اصلی

 6/41 اندازه بزرگ بخش غیر رسمی 
 6/39 ساختار بزرگ دولت و عدم اجازه رشد به بخش خصوصی مولد

 6/38 .. .هرداري، گمرك، بهداشت و اي از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهاي سلیقهبرداشت

 6/34 عدم وجود بازار رقابتی و انحصار طلبی
 6/32 وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادي از رقبا در بازار

 6/29 میتی در تعیین قیمت در بازارهاي غیرمنطقی نهادهاي حاکدخالت
 6/23 رمانالمللی علیه کشوهاي بیناعمال تحریم

 6/12 هایشانهاي قرارداد به اجراي تعهدات و وعدهتعهدي طرفبی
 5/76 کارگریزي عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه

 5/73 شودرانت جویی نوعی زرنگی و ارزش محسوب می
 5/72 هستند وجود گروه هاي اضافه در شبکه توزیع که با انحصار و داللی صرفا افزایش دهنده هزینه

 5/67 ي بودجه دولت در سال هاي متوالی به بخش خصوصیبی نیاز
 5/66 پذیرش عمومی فعالیت هاي غیر مولد در فرهنگ عمومی 

 5/59 فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار

 5/57 هاي نوین و تجهیزات  مورد نیازکمبود فناوري
 5/47 هاي رانت جویانه و فسادزا در فرهنگ عمومی  پذیرش عمومی فعالیت

 5/47 کمبود تقاضا در بازار
 5/33 حصوالت ایرانیمرغبتی به خرید تمایل عمومی به خرید کاالهاي خارجی و بی

 5/27 کنندهضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف
 4/96 کمبود نیروي کار ماهر

 4/92 اي، ریلی، هوایی، دریایی و بندري)و نقل (جاده هاي حملضعف زیرساخت
 4/19 نحوه استقبال همکاران و مشتریان از نوآوري و ابتکار در ارائه خدمات و محصول

 3/75 نترنتهاي دسترسی به شبکه تلفن همراه و ایمحدودیت
 3/14 محدودیت دسترسی به آب

 2/68 ..)محدودیت دسترسی به سوخت (برق، گاز، گازوئیل و.
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از  یمال نیتام يدشوار، و محصوالت هیمواد اول متیبودن ق ینیبشیپ رقابلیو غ یثباتیبدهد، نشان مینتایج 

و مقررات و  نیقوان ها،استیس یثباتیب، دیمولد در تول ریبخش مولد و غ نیب رمنصفانهیرقابت غ وجود، هابانک

پنج  یرسم ریکسب شده در بخش غ يبر درآمدها یاتیکنترل مال فقدانو  ناظر به کسب و کار ییاجرا يهاهیرو

 يهارساختیضعف ز يپنج مولفه است. همچنین شکل در فضاي کسب و کار استان فارسمي با بیشترین مولفه

و ابتکار در  ياز نوآور انیاستقبال همکاران و مشتر نحوه، )يو بندر ییایدر ،ییهوا ،یلیر ،ياحمل و نقل (جاده

و  به آب یدسترس تیمحدود، نترنتیبه شبکه تلفن همراه و ا یدسترس هايتیمحدود، ارائه خدمات و محصول

را براي فضاي کسب و کار استان فارس کمترین محدودیت  و...) لیبه سوخت (برق، گاز، گازوئ یدسترس تیمحدود

  ایجاد کرده است.

- هاي رسمی به آنها توجه نمیهاي فضاي کسب و کار غیر مولد که اصال در شاخصشاخصبه ذکر است که الزم 

گذاري هاي باالي آنها براي تصمیم به سرمایهگذاران داراي اهمیت زیادي بوده و داراي اولویتشود از نظر سرمایه

  است. 
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  برگانخنامه : پرسش1پیوست 

  سمه تعالیب

  فرهیخته گرامی

  با سالم و احترام

مولد  ریکسب و کار مولد و غ طیمح یبررس «پرسشنامه حاضر در قالب یک پژوهش اقتصادي، تحت عنوان 

انتخاب جنابعالی  تهیه و تنظیم شده است. با توجه به» بر آن رگذاریمولفه ها و عوامل تاث ییاستان و شناسا

گذاري، خواهشمند است با توجه به توضیحات زیر، پرسشنامه به عنوان یکی از خبرگان حوزه اقتصاد و سرمایه

مربوطه را تکمیل فرمائید. لطفا میزان اهمیت و تاثیرگذاري هر یک از عوامل مندرج در جدول بر فضاي کسب و 

هاي مورد نظر، مشخص فرمائید. همچنین عوامل هر یک از خانهگذاري در هاي اقتصادي را با عالمتکار فعالیت

اي به آنها نشده هاي اقتصادي مؤثر باشند اما دراین پرسشنامه اشارهپیشنهادي خود را که ممکن است بر فعالیت

 است، در انتهاي جدول اضافه کرده و میزان اهمیت آنها را نیز مشخص فرمائید. از شما کمال تشکر و سپاسگزاري

  را داریم.

  

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد مولفه ها

  مواد اولیه و محصوالت بینی بودن قیمتابل پیشثباتی و غیرقبی
          

 المللی علیه کشورمانهاي بیناعمال تحریم
          

 ریسک زیاد در سرمایه گذاري و بازدهی آن
          

 رکود اقتصادي 
          

 هاتامین مالی از بانک دشواري
          

 محدودیت هاي تامین مالی از منابع غیر بانکی
          

 ایی و بندري)اي، ریلی، هوایی، دریهاي حمل و نقل (جادهضعف زیرساخت
          



 ییان و شناسامولد است ریکسب و کار مولد و غ طیمح یبررس

  بر آن رگذاریمولفه ها و عوامل تاث

  
 

    Page 24 of 28 شماره قرارداد :   کسب و کار يفضا هايشاخص نییمرحله پنجم: تع 

 

24 

 

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد مولفه ها

 مراه و اینترنتههاي دسترسی به شبکه تلفن محدودیت
          

 محدودیت دسترسی به آب
          

 دودیت دسترسی به سوخت (برق، گاز، گازوئیل و...)مح
          

 هادهاي حاکمیتی در تعیین قیمت در بازارهاي غیرمنطقی ندخالت
          

 کمبود تقاضا در بازار
          

           عدم وجود بازار رقابتی و انحصار طلبی

 ی در بازارتولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهاي غیراستاندارد و تقلب
          

           ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازاروجود رقابت غیرمنصفانه شرکت

 وجود رقابت غیرمنصفانه بین بخش مولد و غیر مولد در تولید
          

 کنندهضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف
          

 ر بازارعوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول دفقدان ارتباط مناسب میان 
          

هنده هزینه دوجود گروه هاي اضافه در شبکه توزیع که با انحصار و داللی صرفا افزایش 

           هستند
           لیاتهاي ناعادالنه ممیزي و دریافت مارویه

           بخش غیر رسمی فقدان کنترل مالیاتی بر درآمدهاي کسب شده در

           ظر به کسب و کارهاي اجرایی ناها، قوانین و مقررات و رویهثباتی سیاستبی

           ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگرانضعف دادگاه

           ضعف قوانین بازدارنده در حوزه ي فعالیت هاي غیر رسمی

           وانین بازدارنده در حوزه ي فعالیت هاي غیر مولد از جمله داللیضعف ق
اي از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداري، هاي سلیقهبرداشت

           گمرك، بهداشت و ... 

           هایشانهاي قرارداد به اجراي تعهدات و وعدهتعهدي طرفبی

 هاي اجراییاي  اداري و اخذ مجوزهاي کسب وکار در دستگاهموانع در فراینده
          

 وجود مافیا در فعالیت هاي اقتصادي و عدم اجازه سیستمی به ورود سایر افراد
          

           عدم وجود فرایندهایی براي جلوگیري از فعالیتهاي غیر رسمی
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  بر آن رگذاریمولفه ها و عوامل تاث
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  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد مولفه ها

           اي غیر مولدعدم وجود فرایندهایی براي جلوگیري از فعالیته

 عرضه کاالها و محصوالت قاچاق در بازار ایران
          

 بازدهی باالتر فعالیت در بخش غیررسمی
          

 اندازه بزرگ بخش غیر رسمی 
          

 فقدان یا شفاف نبودن اطالعات مورد نیاز براي فعالیت اقتصادي
          

 نوع رانت به یک یا تعدادي از رقبا در بازاروجود انحصار، امتیاز یا هر 
          

           هاي حکومتیوجود مفاسد اقتصادي در دستگاه

           حصولمنحوه استقبال همکاران و مشتریان از نوآوري و ابتکار در ارائه خدمات و 

           رغبتی به خرید محصوالت ایرانیتمایل عمومی به خرید کاالهاي خارجی و بی

           کارگریزي عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه

           شودرانت جویی نوعی زرنگی و ارزش محسوب می

           پذیرش عمومی فعالیت هاي رانت جویانه و فسادزا در فرهنگ عمومی 

           پذیرش عمومی فعالیت هاي غیر مولد در فرهنگ عمومی 

           جه دولت در سال هاي متوالی به بخش خصوصیبی نیازي بود

           ساختار بزرگ دولت و عدم اجازه رشد به بخش خصوصی مولد
وظیفه اصلی  ورود دولت به فعالیت هاي مرتبط به بازار و ضعف در فعالیت هاي مربوط به

           دولت

 هاي نوین و تجهیزات  مورد نیازکمبود فناوري
          

           کمبود نیروي کار ماهر

           بخش بازدهی پایین فعالیت هاي مولد و عدم تمایل کار نیروهاي حرفه اي در این
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  مومی کسب و کارعنامه : پرسش2 پیوست

  سمه تعالیب

  فرهیخته گرامی

  با سالم و احترام

مولد  ریکسب و کار مولد و غ طیمح یبررس «امه حاضر در قالب یک پژوهش اقتصادي، تحت عنوان پرسشن

تهیه و تنظیم شده است. با توجه به انتخاب جنابعالی » بر آن رگذاریمولفه ها و عوامل تاث ییاستان و شناسا

ه توضیحات زیر، پرسشنامه گذاري، خواهشمند است با توجه ببه عنوان یکی از خبرگان حوزه اقتصاد و سرمایه

مربوطه را تکمیل فرمائید. در ضمن پاسخ هاي دریافتی از شما کامالً محرمانه بوده و تحت هیچ شرایطی فاش 

  نخواهند شد. 

بدهید که صفر  10هاي مشخص شده در جدول زیر براي استان فارس عددي بین صفر تا لطفا به هر یک از مولفه

اي هیچ مشکلی به این معنی که اگر از نظر شما مولفه .است نمره بدترین ارزیابیبیانگر  10بیانگر بهترین ارزیابی و 

 10درصد مشکل ساز است عدد  100و اگر  براي فعالیت در استان فارس ایجاد نکرده نمره صفر (بدون مشکل)

   گیرد.می 10بدهید. همچنین میزان مشکل بین این دو بر أساس مقدار آن عددي بین صفر تا 

  

 مولفه ها

  10ارزیابی بین  صفر تا 

  10بهترین ارزیابی صفر و بدترین ارزیابی 

  مواد اولیه و محصوالت بینی بودن قیمتابل پیشثباتی و غیرقبی
  

 المللی علیه کشورمانهاي بیناعمال تحریم
  

 ریسک زیاد در سرمایه گذاري و بازدهی آن
  

 رکود اقتصادي 
  

 هااز بانک دشواري تامین مالی
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  بر آن رگذاریمولفه ها و عوامل تاث
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 مولفه ها

  10ارزیابی بین  صفر تا 

  10بهترین ارزیابی صفر و بدترین ارزیابی 

 محدودیت هاي تامین مالی از منابع غیر بانکی
  

 ایی و بندري)اي، ریلی، هوایی، دریهاي حمل و نقل (جادهضعف زیرساخت
  

 مراه و اینترنتههاي دسترسی به شبکه تلفن محدودیت
  

 محدودیت دسترسی به آب
  

 محدودیت دسترسی به سوخت (برق، گاز، گازوئیل و...)
  

 هادهاي حاکمیتی در تعیین قیمت در بازارهاي غیرمنطقی نالتدخ
  

 کمبود تقاضا در بازار
  

   عدم وجود بازار رقابتی و انحصار طلبی

 تولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهاي غیراستاندارد و تقلبی در بازار
  

   ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازاروجود رقابت غیرمنصفانه شرکت

 وجود رقابت غیرمنصفانه بین بخش مولد و غیر مولد در تولید
  

 کنندهضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف
  

 ر بازارفقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول د
  

هنده هزینه فا افزایش دوجود گروه هاي اضافه در شبکه توزیع که با انحصار و داللی صر

   هستند

   لیاتهاي ناعادالنه ممیزي و دریافت مارویه

   فقدان کنترل مالیاتی بر درآمدهاي کسب شده در بخش غیر رسمی

   ظر به کسب و کارهاي اجرایی ناها، قوانین و مقررات و رویهثباتی سیاستبی

   تجاوزان به حقوق دیگرانیات و پیگرد موثر مها در رسیدگی به شکاضعف دادگاه

   ضعف قوانین بازدارنده در حوزه ي فعالیت هاي غیر رسمی

   ضعف قوانین بازدارنده در حوزه ي فعالیت هاي غیر مولد از جمله داللی
اي از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداري، هاي سلیقهبرداشت

   گمرك، بهداشت و ... 

   هایشانهاي قرارداد به اجراي تعهدات و وعدهتعهدي طرفبی
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 مولفه ها

  10ارزیابی بین  صفر تا 

  10بهترین ارزیابی صفر و بدترین ارزیابی 

 هاي اجراییموانع در فرایندهاي  اداري و اخذ مجوزهاي کسب وکار در دستگاه
  

 وجود مافیا در فعالیت هاي اقتصادي و عدم اجازه سیستمی به ورود سایر افراد
  

   عدم وجود فرایندهایی براي جلوگیري از فعالیتهاي غیر رسمی

   ود فرایندهایی براي جلوگیري از فعالیتهاي غیر مولدعدم وج

 عرضه کاالها و محصوالت قاچاق در بازار ایران
  

 بازدهی باالتر فعالیت در بخش غیررسمی
  

 اندازه بزرگ بخش غیر رسمی 
  

 فقدان یا شفاف نبودن اطالعات مورد نیاز براي فعالیت اقتصادي
  

 رانت به یک یا تعدادي از رقبا در بازار وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع
  

   هاي حکومتیوجود مفاسد اقتصادي در دستگاه

   حصولمنحوه استقبال همکاران و مشتریان از نوآوري و ابتکار در ارائه خدمات و 

   رغبتی به خرید محصوالت ایرانیتمایل عمومی به خرید کاالهاي خارجی و بی

   نگ کار در جامعهکارگریزي عمومی و ضعف فره

   شودرانت جویی نوعی زرنگی و ارزش محسوب می

   پذیرش عمومی فعالیت هاي رانت جویانه و فسادزا در فرهنگ عمومی 

   پذیرش عمومی فعالیت هاي غیر مولد در فرهنگ عمومی 

   بی نیازي بودجه دولت در سال هاي متوالی به بخش خصوصی

   ازه رشد به بخش خصوصی مولدساختار بزرگ دولت و عدم اج
وظیفه اصلی  ورود دولت به فعالیت هاي مرتبط به بازار و ضعف در فعالیت هاي مربوط به

   دولت

 هاي نوین و تجهیزات  مورد نیازکمبود فناوري
  

   کمبود نیروي کار ماهر

   شبخ بازدهی پایین فعالیت هاي مولد و عدم تمایل کار نیروهاي حرفه اي در این

  

  


